
               Біографічна  довідка  керівника  підприємства 
 
ДЕНИСЕНКО Роман Анатолійович, народився 27 травня 1972 року                 
в  смт. Горностаївка  Херсонської області. 
 

З  1986 по 1988 рік працював слюсарем з ремонту транспортних засобів 
Херсонського міськпобуткомбінату  в  м. Херсон. 
З 1989 по 1990 роки навчався в технічному училищі № 3 м.Херсона. 
З 1990 по 1992 служив в лавах Радянської Армії. 
З 1992 по 1993 рік працював радіомеханіком об’єднання 
«Побутрадіотехніка»  в  м. Херсон. 
З 1993 по 1994 рік працював комерційним агентом ПП «Хельга»                     
в  м. Херсон. 
З 1997 по 2000 рік працював комерційним директором ТзОВ «Екватор ЛТД» 
в  м. Херсон. 
З 2000 по 2006 рік працював директором ПП «Гарант»  в м. Херсон. 
З 2006 по 2007 рік працював комерційним директором ТзОВ «Світ»                   
в  м. Херсон. 
З 2007 по 2009 роки працював директором ТзОВ «Торговий Дім 
«Прилуцький завод протипожежного спеціального машинобудування 
«Пожежмаш»  в м. Київ. 
З 2009 по 2012 роки працював радником Генерального директора, 
директором департаменту безпеки, директором департаменту внутрішнього 
контролю, заступником Голови правління Державної інноваційної 
фінансово-кредитної установи м. Київ 
З 2012 по 2016  роки працював головою правління, генеральним директором 
ТОВ Дистриб’терська фірма «Руслана» в м. Феодосія Автономна Республіка 
Крим. 
З лютого 2016 року по сьогоднішній день працює на посаді директора 
Державного підприємства «Санаторій «Кришталевий палац» Державного 
управління справами Президента України.   
  

В 2002 році закінчив МІМЕВ за спеціальністю «Світова економіка» та 
присвоєно кваліфікацію економіст. 

В 2017 році закінчив вищий навчальний заклад «Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини «Україна», напрям підготовки 
«Правознавство» та присвоєно кваліфікацію «бакалавр з права».  

В 2018 році закінчив Державний вищий навчальний заклад 
«Херсонський державний аграрний університет» за спеціальністю 
«Публічне управління та адміністрування» та присвоєно кваліфікацію 
«Магістр з публічного управління та адміністрування».   

В 2020 році закінчив Львівський регіональний інститут державного 
управління Національної академії при Президентові України за 
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» та присвоєно 
кваліфікацію  «магістр».  

На даний час навчається у Львівському медичному інституті на   
фармацевтичному факультеті. 


