
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
ШТЕЙНБЕРГ 

МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ

• Народився в 1947 році в м. Кіровоград;

• У 1971 році закінчив кафедру «Атомні електростанції» Московського 
енергетичного інституту.

• 3 1971 по 1983 рік працював на Чорнобильській АЕС.

• У 1983-1986 роках працював на Балаковської АЕС. Пройшов шлях від 
інженера до заступника головного інженера.

• 3 травня 1986 року працював головним інженером Чорнобильської АЕС.

• 3 квітня 1987 року працював заступником голови Держатоменергонагляду 
СРСР.

• У серпні 1991 року призначений головою Державного комітету України з 
ядерної та радіаційної безпеки.

• У 2002-2006 роках працював заступником Міністра палива та енергетики 
України.

• В даний час займається експертною роботою та консультуванням, бере участь 
в роботі професійних товариств і консультативних органів.

Контактна інформація.

E-mail: Steinbera1947@amail.com

Голова координацій Олександр Пелюх



Інформація
про результати діяльності громадської організації «Асоціація територій 

зон спостереження АЕС України» за період з 2019 -  2020 pp.

Громадська організація «Асоціація територій зон спостереження АЕС 
України» (надалі -  Асоціація) -  є неприбутковим, добровільним громадським 
об’єднанням, створеним з метою захисту прав та інтересів громад та територій 
зон спостереження АЕС України, сприяння економічному та соціальному 
розвитку територій розташування АЕС, підтримки безпечного 
функціонування атомної енергетики та розвитку ядерної галузі. Асоціація 
створена представниками громадськості, органів місцевої влади та іншими 
зацікавленими сторонами з метою відстоювання інтересів громад та територій 
зон спостереження АЕС України, у тому числі здійснення та захисту їх прав і 
свобод, задоволення суспільних та інших інтересів.

Мета діяльності Асоціації - захист прав та інтересів громад та територій 
зон спостереження АЕС України, сприяння економічному та соціальному 
розвитку територій розташування АЕС, підтримки безпечного 
функціонування АЕС України, розвиток ядерної галузі, а також активізація 
участі членів Асоціації в роботі державних органів різного рівня з 
удосконалення системи управління атомно-енергетичним і атомно- 
промисловим комплексами України.

Одним із важливих завдань організації -  є участь у розробці і реалізації 
програм та стратегій, які направлені на соціально-економічний розвиток 
територій розташування АЕС України, залучення інвестицій, реалізацію 
проектів нового будівництва, створення нових робочих місць, розвитку 
інфраструктури, соціальної, освітньої та культурної сфери, а також питанням 
майбутнього розвитку територій, на яких розташовані ядерні об’єкти.

В рамках цієї діяльності протягом 2019 -  2020 років було проведено цілу 
низку конференції та круглих столів, які були присвячені питанням ядерної та 
радіаційної безпеки, зняття з експлуатації ядерних об’єктів, радіаційному 
захисту населення тощо.

Асоціація активно співпрацює з мерами міст супутників -  атомних 
електростанцій: Енергодар, Южноукраїнськ, Вараш, Нетішин та Славутич. 
Членами Асоціації є експерти, голови ОТГ та представники органів місцевого 
самоврядування.

Важливим напрямком діяльності Асоціації є робота з молоддю. Для 
цього Асоціація реалізує спортивні та просвітницькі проекти, одним з яких у 
2020 році став всеукраїнський веломарафон Gard Energy Ride, організатором 
якого виступила Асоціація територій зон спостереження АЕС України.

Ця інформація надається Ініціативної групи з підготовки Установчих 
зборів для формування Громадської ради при ДІЯРУ.



ГО «Асоціація територій зон спостереженії 
АЕС України»
вул. Соборна, 20, прим. 6, 
смт Костянтинівка,
Арбузинського р-ну,
Миколаївської обл., 55340 
+380675184565
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МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Громадська організація «Асоціація територій зон спостереження АЕС України» (АТЗС 
АЕСУ) делегує для участі в установчих зборах, уповноваженого представника члена ГО 
«АТЗС АЕСУ», Штейнберга Миколу Олександровича.

Участь у Громадській раді при Державній інспекції ядерного регулювання України 
дозволить використати величезний досвід Штейнберга М.О., накопичений за понад 40 
років роботи в енергетичній галузі.

Микола Штейнберг народився 24 червня 1947 року в місті Кіровограді (Україна). У 
1986 році, відразу після аварії, працював головним інженером на Чорнобильській АЕС. 
Обіймав посаду заступника голови Держатоменергонагляду СРСР, з 1991 року - голови 
Державного комітету України з ядерної та радіаційної безпеки. Пізніше виконував 
обов'язки віце-президента, головного виконавчого директора НАЕК «Енергоатом». З 
2002 року Микола Штейнберг працював заступником державного секретаря, а пізніше 
займав пост заступника міністра палива та енергетики України.

Штейнберг М.О. безпосередньо і постійно займається відстеженням і аналізом подій в 
ядерно-промисловій галузі України та світу, прийнятих законів та нормативно- 
правових актів у сфері регулювання ядерної та радіаційної безпеки, з питань реалізації 
енергетичної та ядерної політики.


