
Біографічна довідка 
уповноваженого представника громадської організації «УКРРЯТВОД»  

 

П.І.Б.: Середа Олександр Іванович, громадянство – українець. 

Дата народження: 04.12.1960. 

Тел. моб.: +38 (067) 687-27-36, +38 (050) 224-60-03, електронна адреса:  11sereda11@i.ua 

Сімейне становище: не одружений, маю сина. 

Освіта: вища, закінчив Вольське вище військове училище тилу (1981-1985). 

Кваліфікація: офіцера с вищою військово-спеціальною освітою інженера-економіста. 

Освіта: вища, закінчив Військову ордена Леніна академію тилу та транспорту у м. Санкт 

Петербурзі (1990-1993). 

Кваліфікація: офіцера с вищою військовою освітою. 

У 2003 році закінчив Київську морську школу Товариства сприяння оборони України. 

Кваліфікація: водолаз. 

У 2009 році закінчив навчання на кафедрі Живучості корабля, водолазних і 

суднопідіймальних робіт Академії військово-морських сил імені П.С.Нахімова у м. Севастополі. 

Кваліфікація: водолаз – зривник, керівник водолазних робіт. 

Професійна діяльність та стаж роботи: 

червень 2013 року - по наступний час голова громадської організації «УКРРЯТВОД»; 

червень 2010 року – червень 2013 року: начальник рятувально-водолазної служби ГО 

«Товрятвод»;  

червень 2007 року – червень 2010 року: начальник річкового координаційного аварійно-

рятувального центру у м. Києві  МНС України; 

січень 2005 року ‒ червень 2007 року: голова Громадської організації «Товариство 

рятування на воді у Подільському районі м. Києва »; 

серпень 2001 року – грудень 2004 року: служба в Державній пошуково-рятувальній службі 

на водних об’єктах МНС України (на посадах: головного інспектора, начальника відділу 

інспектування Головної інспекції на водних об’єктах, заступника начальника інспекції, начальника 

Центральної інспекції на водних об’єктах); 

липень 1999 року ‒ січень 2001 року: служба в Державному департаменті України  з  питань  

виконання  покарань; 

жовтень 1993 року ‒ липень 1999 року: приватний підприємець; 

серпень 1981 року – жовтень 1993 року: служба в Збройних Силах. 

Додаткова інформація: 

Інші практичні навики: досвідний користувач ПК (Excel,Word), Інтернет, посвідчення 

водія категорій «В», «С»), свідоцтво на право керування плавзасобами з потужністю двигуна до    

149 к.с. 

Знання і володіння мовами: українська і російська – вільно, англійська і німецька – 

основи.  

Особисті якості: відповідальність, порядність, працьовитість, комунікабельність, 

старанність, стриманість, дисциплінованість, наполегливість у вирішенні службових завдань, 

вміння виділяти головний напрямок в роботі, вимогливість до себе, постійна робота над 

підвищенням своєї професійної майстерності та ділової кваліфікації. 

Бажання працювати у Громадський раді обумовлене перспективною роботою з 

попередження загибелі людей на воді (льоду) та профілактики травматизму невиробничого 

характеру на водних об’єктах України. Участь в екологічних програмах по моніторингу і захисту 

місця існування на акваторіях і водозахисних зонах (смугах). 

 

 

Голова «УКРРЯТВОД»       О.Середа 


