Арбітраж

Керівник(перший заступник, заступник)
керівника міністерства, відомства, об’єднань,
підприємств, установ, організацій з фінансовоекономічних та юридичних питань, адвокат,
юрист

Соловей Сергій Миколайович
58 років
Київ

Контактна інформація
Щоб переглянути контакти вам необхідно увійти в профіль компанії або
зареєструватись

Спільна інформація про кандидата
Напрямок юриспруденції

Арбітраж
Договірне право
Земельне право
Корпоративне право
Трудове право
Податкове право
Стягнення заборгованості
Судовий процес
Цивільне право
Цінні папери
Вид зайнятості

Повна
Вид діяльності

Керівники відділу
Досвід роботи

Робота в держструктурах
Робота в приватних компаніях
Робота в юридичних компаніях
Мови

українська
російська
англійська

Резюме
Заступник директора, директор
ТОВ "Пактум" (юридичні послуги)
липень 2019-скрпень 2019
Юридичне забеспечення 50 різнопрофільних підприємств(в тому числі
неризидентів) їх екомічноі діяльності, в тому числі поставки електоенергіі та газу,
сдачі в експлуатацію заправок, оформлення земельних ділянок; корпоративних
прав; будівництва обєктів житлового та цивільного призначення; енергетики , а
тому числі поставки електроенергії, газу та вугілля; кадрового забезпечення;
фінансово-кредитних механізмів, в тому числі кредитування операцій з
нерухомістю, земельних ділянок, незавершеного юудівництва, орендою.
Заступник директора з юридичних питань
ТОВ "Укрміськбудхолдинг"
лютий 2017-вересень 2017
Забезпечення будівництва двох незавершених будівництвом комплексів житлового
призначення, економічноі діяльності, корпоративних прав, земельних відсон,
операцій з нерухомістю та інше.
Віце-президент, перший віце-президент
ПАТ "ХК "Київміськбуд"
березень 2011-грудень 2013
Забезпечува економічну діяльність; корпоративні права; будівництво обєктів

житлового та цивільного призначення; енретику; юридичне забезпечення; кадрове
забезпечення; управління дочірніми підприємствами; медичне забезпеченн;,
операцій з поставки будівельних матеріалів, з нерухомістю та інше
Заступник директора Департаменту будівництва, заступник директора Правового
депртаменту
Міністерство оборони України
Юридичне забезпечення міністра, заступника міністра, Департаменту будівництва,
Департаменту фінансів, Департаменту економічноі та господаськоі діяльності,
Головного квартирно-експлуатаційного управління з питань будівництва; фінансів;
управління обєктами державноі власності (понад 300 різнопрофільних підприємств
і обєднань); квартирно-експлуатаційного забезпечення; нерухомості; земельними
відносинами; відчуженням обєктів державноі власності, поставок електроенергіі,
вугілля, палива, будівельних матеріалів та інше

Коротко про резюме
Претендент
Соловей Сергій Миколайович, 58 років
Номер телефону
увійдіть в профіль компанії
Бажана посада
Керівник(перший заступник, заступник) керівника міністерства, відомства, об’єднань,
підприємств, установ, організацій з фінансово-економічних та юридичних питань,
адвокат, юрист
Вид зайнятості
Повна
Напрямок юриспруденції
Арбітраж
Договірне право
Земельне право
Корпоративне право
Трудове право

Податкове право
Стягнення заборгованості
Судовий процес
Цивільне право
Цінні папери
Бажана зарплата
1 грн.
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