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Народився 26 листопада 1955 р. у с. Ружин Турій-
ського району Волинської області в родині кол-
госпників Івана та Марії Семереїв. У десять років 

Петро Іванович палко захопився радіотехнікою.
Тому в 1971 р., після закінчення Ружинської восьми-

річної школи, він вступив до Львівського електротехніку-
му зв’язку, який закінчив у 1975 р. за спеціальністю «Ав-
томатичний електрозв’язок». Ще під час навчання, у 1973 р., 
Петро Семерей почав працювати: монтував, налагоджував 
та обслуговував автоматичні телефонні станції різних типів 
на Луцькій телеграфно-телефонній станції (1974) та Галич-
ському вузлі зв’язку Костромської області. У 1976–1978 рр. 
служив у лавах Збройних сил (ППО Москви).

Після демобілізації Петро Іванович почав працюва-
ти на Ковельській телевізійній передавальній станції та 
за очно вступив на радіотехнічний факультет Львівсько-
го політехнічного інституту. Завзятий радіолюбитель, він 
так само захоплено поринув і у вир науки. Навчання дава-
лося легко, тому період студентства лишився в пам’яті як 
один із найкращих у житті, попри те, що, через поєднання 
роботи й навчання, це був емоційно й інтелектуально на-
пружений час, який минав у шаленому ритмі. З великою 
теплотою та вдячністю Петро Іванович згадує педагогів 
рідного навчального закладу, зокрема викладачів із радіо-
техніки, які дали надзвичайно ґрунтовні знання, що дуже 
допомагають у роботі й нині. Випускником Львівської 
політехніки П. І. Семерей став у 1984 р.

Працюючи на Ковельській радіотелеві-
зійній передавальній станції, Петро Івано-
вич пройшов шлях електромеханіка, старшо-
го електромеханіка, інженера. З 1982 р. до кола 
його зацікавлень додалося нове — економі-
ка підприємств. У 1989 р. очолив Волинський 
центр радіо, телебачення і радіорелейних лі-
ній. Належав до числа ентузіастів, які сприяли 
відкриттю в 1991 р. одного з перших в Укра-
їні регіональних недержавних телеканалів — 
Теле візійного центру Ковель. Популярність 
телеканалу серед ковельців стала неспростов-
ним підтвердженням того, що навіть у ма-
ленькому провінційному місті та за непростих 
економічних і політичних умов можна ство-
рити власне телебачення.

У 1993 р. Петро Семерей ініціював створення Дер-
жавного підприємства «Волинський обласний радіоте ле-
візійний передавальний центр» Концерну радіо мов лення, 
радіозв’язку та телебачення і став його дирек тором. З ве-
ресня 2003 р. — перший віце-президент Кон церну РРТ.

19 квітня 2005 р. згідно з Указом Президента України 
П. І. Се мерей призначений членом Національної комісії 
з питань регулювання зв’язку України, у складі якої пра-
цював п’ять років. З 2010 р. — директор ТОВ «Телемере-
жі України».

Непересічні знання Петра Івановича Семерея з ра-
діотехніки, телекомунікацій та економіки стали міцною  
основою для його професійної діяльності в галузі розвит-
ку мереж зв’язку та практичної розбудови мереж телеба-
чення, радіомовлення й радіорелейних ліній: організації 
та діяльності телерадіокомпаній, створення телерадіо-
мереж і забезпечення їх ефективної роботи (зокрема 
й цифрового телебачення). Він збудував десятки радіоте-
левізійних станцій і базових станцій мобільного й елект-
ронного зв’язку. Сьогодні за плечима Петра Семерея — 
20 років досвіду керівництва підприємствами зв’язку, 
телебачення та радіомовлення та їх об’єднаннями, 
 зокрема і як кризового менеджера.

П. І. Семерей — державний службовець І категорії 
ІІІ рангу. Підприємство, яке він очолює, — найсумлінні-
ший платник податків України в галузі зв’язку та є лауреа-

том конкурсу «100 кращих товарів і послуг 
України — 2013».

У людях Петро Іванович найбільше ці-
нує професіоналізм, компетентність, від-
повідальність, порядність і здатність ефек-
тивно працювати в команді — ті риси, які 
завжди ненастанно розвивав у собі са-
мому. Його життєве кредо: «Роби добро 
людям і не чекай подяки». Так навчили 
 батьки.

Сьогодні найважливішими серед за-
хоп лень Петра Семерея є його давні й не-
змінні вподобання: радіотехніка, менедж-
мент, економіка підприємств. 

Одружений, має двох дітей і ші  стьох 
онуків. Уся родина Семереїв сьогодні пра-
цює в галузі зв’язку.
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