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Н

ародився 28 травня 1975 р. у Харкові. З дитин
ства захоплювався автомобілями, і саме це за
хоплення головним чином вплинуло на ви
бір майбутньої професії. Крім того, старший брат Сергія
Івановича, Борис, навчався на автомобільному факуль
теті Харківського державного автомобільно-дорожнього
технічного університету за спеціальністю «Автомобі
лі і автомобільне господарство». Його розповіді про на
вчання, студентське дозвілля, мрії про майбутню роботу
надихнули С. І. Мережка подати документи саме до цьо
го навчального закладу.
Наслідуючи приклад старшого брата, у 1997 р.
Сергій Іванович закінчив Харківський державний
автомобільно-дорожній технічний університет за спе
ціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство».
У наступному, 1998 році здобув другу вищу освіту за
спеціальністю «Економіка підприємства» у цьому ж
університеті.
Службу в органах внутрішніх справ розпочав
у 1998 р. із посади помічника оперуповноважено
го спеціалізованого підрозділу фізичного захисту
Управління податкової міліції ДПА у Харківській об
ласті. Згодом обіймав посади оперуповноваженого
відділу податкової міліції ДПІ в Червонозаводсько
му районі м. Харкова та старшого оперуповноважено
го Управління податкової міліції ДПА у Харківській
області.
Із 2003 р. — начальник відділу протидії зовнішньо
економічним технологіям відмивання кримінальних
доходів Управління податкової міліції ДПА у Харків
ській області.
Із 2005 р. працював на керівних посадах ГУМВС
України в Харківській області.
У 2008 р. закінчив Харківський державний педаго
гічний університет за спеціальністю «Правознавство».
Із 2010 р. — начальник відділу Антикорупційного
бюро ГУБОЗ МВС України.

Із 2014 р. — в. о. начальника управління ДСБЕЗ
ГУМВС України в Харківській області.
Із червня 2014 р. — начальник оперативного управ
ління ГУ Міндоходів у Харківській області.
Із липня 2015 р. й донині — перший заступник на
чальника ГУМВС України в Дніпропетровській області.
У 2015 р. вступив до магістратури Академії держав
ного управління при Президентові України.
За роки старанної, наполегливої та цілеспрямованої
праці С. І. Мережко був нагороджений численними ві
домчими заохочувальними відзнаками МВС України.
Сергій Іванович стверджує, що вибір майбутньої
професії вплинув на все його подальше життя, став
відправною точкою, з якої розпочався його професій
ний шлях. Знання, отримані під час здобуття другої ви
щої освіти, знадобилися уже на першому робочому міс
ці — в Управлінні податкової міліції ДПА у Харківської
області.
З великою вдячністю та теплотою Сергій Іванович
згадує декана автомобільного факультету В. П. Волко
ва, викладачів С. Я. Ходирева, Г. І. Тохтаря, В. І. Мари
сова. Їхня вимогливість і принциповість, уміння знайти
індивідуальний підхід, глибокі знання дисципліни до
помогли вихованцям стати кваліфікованими спеціаліс
тами, справжніми знавцями своєї справи.
С. І. Мережко підтримує тісний зв’язок з альмаматер. Не пропускає жодної нагоди зустрітися з універ
ситетськими товаришами, керівництвом та педагогами
на традиційних зустрічах із однокурсниками. Прия
тельське спілкування з кількома однокурсниками пере
росло у міцну, перевірену роками дружбу.
Сергій Іванович переконаний, що тільки постійне
збагачення та удосконалення професійних знань, умінь
та навичок допоможе досягти великих успіхів у житті.
Одружений, виховує 10-річного сина Михайла та
16-річну доньку Яну.
Життєве кредо: «Ніколи не здавайся!»
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