
                                Резюме кандидата 

 

 Сухаревський Віталій Миколайович, народився 22 січня 1971 року в селі 

Валуйське,Станично-Луганського району Ворошиловградської області. 

З 1978 по 1988 рік навчався в Зимогір´ївській СШ № 1. 

1988-1989 рік працював на шахті «Черкаська» та навчався в Кам´янобрідському СТК 

ДОСААФ. 

1989-1990 рік навчався в 42 мореходній школі ВМФ СРСР. 

Серпень 1990-грудень 1990 року – працював на шахті «Черкаська», підземним 

гірн.робітником. 

1990-1992 рік служба в Збройних силах. 

1992-1993 рік  працював на шахті «Черкаська». 

З 29.11.1993 року по 08.08.1994 року служба в Збройних силах України. 

З 07.10.1994 по 29.10.2003 року Служба на офіцерських посадах в ОВС УМВС України. 

З 25.02.2004 року по 06.07.2004 року працював начальником господарської групи відділу 

освіти Слов´яносербської РДА. 

З 07.07.2004 року по25.06.2005 року працював начальником відділу з питань діяльності 

правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Слов´яносербської РДА. 

З 01.08.2005 року по 17.03.2009 року керівник Слов´яносербського виконавчого комітету 

«Народний Союз Наша Україна». 

З 26.03.2009 по 25.10.2010 року працював директором ТОВ «ТД «Вугілля України». 

З 3.12.2010 по 31.05.2011 року працював на посаді директора МПП «Меркурій». 

З 20.07.2011 по 07.05.2013 року працював на посаді комерційного директора ПВКП 

«НИРТ». 

З 01.08.2013 року по 31.03.2014 року працював на посаді заступника директора з питань 

державних закупівель МПТВП «АПК ГРУП». 



З 1.04.2014 року працює на посаді директора МПП «Меркурій», Луганська область, м. 

Сватово 

Освіта вища – в 1998 році закінчив гірничний факультет Української інженерно-

педагогічної академії. 

Має 12 ранг держслужбовця. 

Громадська діяльність – з 2005 по 2007 рік заступник голови Слов´яносербської районної 

організації «Наша Україна», з 2007 року голова цієї організації. 

Одружений – жінка Сухаревська(Москаль) Світлана Миколаївна,04.05.1974 р.н., до вересня 

2014 року працювала в ПАТ«Приват Банк» , тимчасово не працює. 

Виховує 2 доньок – Вікторію Віталіївну(студентка 3 курсу юридичного університету), 

18.04.1993 р.н., та Галина Віталіївна, 12.06.2000 р.н. навчається в  Рівненському обласному 

ліцеї – інтернаті.  

Ні кандидат ні його родичі до кримінальної відповідальності не притягувалися.   

Має знання програми 1 С «підприємство», досвідчений користувач ПК(всі офісні програми, 

інтернет), великий досвід роботи на керівних посадах, високий рівень знання 

Законодавства України. Високий рівень відповідальності, вміє ефективно організувати 

роботу колектива з виконання поставлених завдань і отримання позитивних результатів. 

Контакти кандидата: 93740, Луганська область, Слов´яносербський р-н, м.Зимогір´я, 

вул..Леніна, буд.119. 096-6552477, 099-2338047. Эл. пошта: slavyane@i.ua. Готовий до 

переїзду. 
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