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ВАЛЕРІЙ СЕМЕНЕНКО  
(Російська Федерація) 
 
Валерій Семененко є членом Ради директорів і 
Віцепрезидентом СКУ з 2008 року  та заступником 
голови регіональної громадської організації «Українці 
Росії». 

Валерій Семененко народився в Україні. Закінчив 
Дніпропетровський державний університет. Захистив 
дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата 
технічних наук в Московському інституті нафти і газу 
імені Губкіна. Працював в Україні інженером в 

конструкторському бюро «Південне», а в Російській Федерації - у Академії наук 
та а науково-виробничому впроваджувальному центрі «Автономні джерела 
енергії», де був директором. Зараз є науковим консультантом цього центру. 

З 1988 р. займається громадською діяльністю. У 1989 був засновником товариства 
шанувальників української культури «Славутич» у Москві. У 1993 р. - засновником 
Об’єднання українців Москви, Об’єднання українців Росії. Валерій Семененко 
був організатором і учасником усіх Конгресів українців Росії. Від 1993 р. до 2005 р. 
очолював Об’єднання українців Москви. У 2005-2011 рр. очолював Об’єднання 
українців Росії, Федеральну національно-культурну автономію українців Росії. 
Обидві федеральні українські громадські організації були ліквідовані російською 
владою в 2012 р. Від 2012 р. В. Семененко є координатором роботи регіональних 
українських організацій Росії. 

Як один з лідерів українців Москви, Росії, Валерій Семененко був організатором 
українського освітнього процесу у Москві, Росії. У 1989 р. у Москві була відкрита 
українська недільна школа, яка з 1995 р. до 2008 р. працювала  як Український 
освітній центр. У 2008 р. Український освітній центр був ліквідований російською 
владою. Багато зусиль Валерій Семененко доклав до відновлення діяльності у 
Москві Бібліотеки української літератури, яка була єдиною установою подібного 
типу в Росії і проводила велику роботу з пропаганди і розвитку української 
культури в Москві, Росії. У 2017 р. Бібліотека ліквідована російською владою. У 
2015 р. через політичні переслідування Валерій Семененко був змушений на два 
роки залишити Росію. 

Валерій Семененко був делегатом Всесвітніх форумів українців та конгресів і 
Річних загальних зборів СКУ. 

Валерій Семененко нагороджений орденом України «За заслуги» ІІІ ст. та 
найвищою нагородою СКУ - медаллю святого Володимира Великого.	


