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Н

ародився 18 лютого 1961 р. в м. Одесі. Родичі
матері жили в Херсоні, а батька — в Ново-
Георгієвську на берегах Дніпра, тож щоліта
Юрко рибалив.
Коли Сухорукови остаточно вирішили оселитися в Одесі, у 1968 р. хлопець пішов до Одеської
СШ № 64. У 1978 р. став студентом ОСГІ, де отримав
безцінні знання і досвід, які й досі, немов нитка Аріадни, ведуть його життям, не даючи схибити. У 1983 р.,
отримавши кваліфікацію «економіст-математик сільського господарства», планував вступати до аспірантури.
Восени 1983 р. Ю. В. Сухорукова призвали до лав
Радянської армії. Коли прибув до частини подальшої
служби, — зрозумів, що навчання в ОСГІ на факультеті
економічної кібернетики відіграло в цьому призначенні
неостанню роль. Бо служив Юрій Валентинович у льотній частині винищувачів на тренажері. У ті роки це було
багатотонне обладнання гідравлічних, телевізійних, суто
військових приладів, якими керував СМ ЕОМ. Згідно
з дипломом та специфікацією до нього, отримав допоміжну кваліфікацію — «оператор ЕОМ». В авіаційній частині тренажер вже був, а оператора ще ні, тож
Ю. В. Сухоруков і відслужив на цьому диво-пристрої.
Після демобілізації в 1985 р. став заочним аспірантом Одеського відділення Інституту економіки АН
УРСР при відділі математичного моделювання виробничих та економіко-екологічних систем, до якого ще й був
зарахований на посаду інженера. Розпочав виконувати
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науково-дослідницьку роботу на тему «Математичне моделювання сільськогосподарського виробництва в умовах невизначеності». Їздив у відрядження в різні регіони
СРСР на наукові та науково-практичні конференції, втілював наукові досягнення у планування діяльності та
перспектив розвитку Ставропольского краю (Росія). Висновки досліджень опубліковані в 9 наукових статтях.
У 1998 р., у зв’язку з розформуванням відділу, перейшов з академічної науки в торговельну практику — ТОВ «Комп’ютер Ленд», де активно застосовував
кібернетичні знання базових ЕОМ та периферійних
пристроїв, отримані в ОСГІ, розвивав базові навички
програмування.
У 2006 р. через закриття роздрібної торгівлі покинув
ТОВ «Комп’ютер Ленд» і приєднався до роботи молодшого брата Дмитра.

Н

ародився 4 березня 1974 р. в м. Одесі. Упродовж
1981–1991 рр. навчався в Одеській СШ № 64.
Як і батьки, захоплювався спортом. З першого
до п’ятого класу займався акробатичною гімнастикою
на батуті. Посідав призові місця на змаганнях, але після
отриманих травм віддав перевагу більш спокійному виду
спорту — легкій атлетиці. Вищу освіту Д. В. Сухоруков
здобував протягом 1991–1996 рр. на факультеті агрономії ОСГІ, після закінчення якого йому було присвоєно
кваліфікацію «вчений агроном».
Надалі вдячний випускник неодноразово згадував
добрим словом факультет та інститут, які надали велику
базу знань у різних сферах, адже агрономів готували як
фахівців широкого профілю. Це економіка, зоотехнія,
бухгалтерія, управління, вирощування, переробка і виробництво сільськогосподарської продукції.
У 1996 р. Дмитро Валентинович вступив до аспірантури рідного інституту на кафедру загального землеробства. Під керівництвом проф. А. В. Тіхонова проводив
дослідження на тему «Ефективність використання нових перспективних гербіцидів в посівах озимої пшениці
на Півдні України».
Закінчивши аспірантуру, з 1999 до 2000 р. практикувався агрономом на стадіоні «Чорноморець». Пізніше
почав працювати у фірмі «Фіто», яка на той час була
однією з перших у ландшафтній індустрії, а також самостійно здійснювала імпорт квітів та рослин із-за кордону. Там і знадобилися знання, отримані в ОСГІ. Після
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такої роботи Д. В. Сухоруков умів створювати газони й
альпійські гірки, розумів, як вирощувати та доглядати
за екзотичними рослинами, проектувати і створювати
оазиси краси.
Згодом створив фірму із забезпечення ландшафтних
дизайнерів, квітникарів та фермерів необхідними високоякісними матеріалами. Оскільки фірма була дилером
на Півдні України вітчизняних і зарубіжних товаровиробників, проводила діяльність у напрямі апробації, втілення, та просування нових матеріалів.
З 2006 р. разом із Дмитром Валентиновичем почав
працювати його старший брат Юрій, який привніс досвід економічних і маркетингових стратегій розвитку
бізнесу. Й по теперішній час вони плідно та успішно
працюють у цій галузі, поглиблюючи свої знання, отримані від батьків та викладачів ОСГІ.
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