
  станом на 07-06-2021р.  

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

СУЧКОВ Денис СЕРГІЙОВИЧ 

 

 

Пpацює   начальник відділу адміністративно-господарського 

забезпечення Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації (апарат) з 07-06-2021 
   

Громадянство  13-11-1991  

   

Число, місяць і рік народження  31-08-1981 

   

Місце народження  місто Київ 

   

Освіта  повна вища, ПРАТ «ВНЗ«Міжрегіональна Академія 

управління персоналом», 2014р., адміністративний 

менеджмент (менеджер (управитель) з адміністративної 

діяльності); повна вища‚ магістр; Київський 

національний економічний університет, 2003р., 

економіка та підприємництво (магістр з банківської 

справи); базова вища, бакалавр; Київський національний 

економічний університет, 2002р., економіка та 

підприємництво (бакалавр з банківської справи) 
   

Науковий ступінь, вчене звання  не має 

   

Володіння мовами  українською‚ російською - вільно; англійською - читає і 

перекладає зі словником 
   

Нагоpоди, почесні звання   не має 

   

Прийняття Присяги державного 

службовця 

 - 

   

Ранг державного службовця  - 

   

Загальний стаж роботи  18 р. 6 м. 

   

Стаж державної служби  - 

   

Категорія посади  

державної служби 

 - 

   

Стягнення  не має 

   

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 
   

02.1999 до 03.2001  асистент менеджера; комерційний агент; Товариство з 

обмеженою відповідальністю «Фірма «Май»; м. Київ; 

   
04.2001 до 06.2001  комерційний агент; Приватне підприємство «Май-час»; 

м. Київ; 



   

07.2001 до 12.2001  комерційний агент; Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Фірма «Май»; м. Київ; 

   12.2001 до 04.2004  економіст; відділ кредитування фізичних осіб; 

економіст; сектор іпотечного кредитування; відділ 

кредитування фізичних осіб; управління кредитування 

фізичних осіб; економіст, старший економіст; відділ 

іпотечного кредитування; управління кредитування 

фізичних осіб; старший експерт; відділ кредитування 

фізичних осіб; департамент споживчого кредитування; 

Розрахунковий центр КБ «Приватбанк»; м. Київ; 

   
04.2004 до 02.2006  головний економіст; відділ активних операцій; головний 

економіст; сектор координації активних операцій в 

мережі банку управління індивідуального бізнесу; ВАТ 

«Універсальний Банк Розвитку та Партнерства»; м. Київ; 

   
02.2006 до 05.2006  директор; ТОВ «Буд Фінанс – Консалт»; м. Київ; 

   
11.2006 до 01.2008  аудитор; ревізор; відділ внутрішнього аудиту та ревізії; 

аудитор; відділ внутрішнього аудиту та ревізії служби 

безпеки; ТОВ «Край»; м. Київ; 

   
01.2008 до 09.2008  начальник; управління по роботі з банками; ЗАТ 

«Страхова компанія «Енергогарант»; м. Київ; 

   
01.2009 до 08.2009  менеджер з закупівель; торговий департамент; ТОВ 

«Край»; м. Київ; 

   
09.2009 до 04.2010  начальник відділу; відділ управління роздрібною 

торгівлею; ТОВ «Країна кави»; м. Київ; 

   
07.2011 до 10.2019  інспектор з питань орендних та земельних відносин;  

інспектор з питань орендних відносин; начальник 

відділу; відділ житлового забезпечення студентів та 

орендних відносин; Дирекція з загальних питань; 

директор Департаменту – начальник відділу житлового 

забезпечення студентів; Департамент житлово-

побутових послуг та орендних відносин; начальник 

відділу; відділ житлового забезпечення студентів та 

орендних відносин; Департамент з загальних питань; 

начальник відділу; відділ оренди, комерційних питань та  

житлового забезпечення студентів; Приватне акціонерне 

товариство «Вищий навчальний заклад Міжрегіональна 

Академія управління персоналом»; м. Київ; 

   
06.2021 по цей час  начальник відділу; відділ адміністративно-

господарського забезпечення; Печерська районна в місті 

Києві державна адміністрація (апарат); м. Київ‚ вул. М. 

Омеляновича-Павленка‚ 15. 

 

 


