Робота в агросекторі

Керівник земельного департаменту
21.05.2021
Нарямок: Агрохолдинги, Землевпорядники,
Юридична діяльність
Бажане місто працевлаштування: Київ, Житомир,
Вінниця, Суми, Чернігів, Львів, Івано-Франківськ
Бажана заробітна плата: 60 000 грн.
Тип працевлаштування: Повна зайнятість

Освіта
1996 - 2003
Харьківський національний аграрний університет
ім. В.В. Докучаєва, м.Харків
"Землевпорядкування та кадастр", "Інженер
–землевпорядник"

Досвід роботи
12.2020 - Наш час
ТОВ Аграрні Системні Технології, Київ (Агрохолдинг)
Менеджер з розвитку та розширення земельного
банку
Обов'язки: - Реалізація проектів і програм
департаменту розвитку, з метою збільшення
земельного банку підприємства (покупка
корпоративних прав, договору суборенди та
інвестування, партнерські програми); •-Розробка і
контроль виконання бюджетів проектів; •-Розробка
документів: Плани, звіти; •-Підтримка в
актуальному стані бази даних по проектам; •Визначення складу робіт, необхідних для
опрацювання та впровадження проекту; •Визначення та оцінка вартості ресурсів, необхідних
для виконання робіт проекту; •-прописаним
ланцюжків взаємозв'язків між учасниками команди
проекту; •-Контроль дотримання термінів процесів
опрацювання і впровадження; •-Контроль зміни
бюджету проекту; •-Відстеження відхилень від
плану, внесення коригування в план і узгодження
його з усіма учасниками проекту.
06.2019 - 01.2020
ТОВ "УМК", Бровари (Сільське господарство,
агробізнес)
Керівник земельного відділу - Радник генерального
директора з земельних питань
Обов'язки: •- Організація роботи земельного
відділу підприємства. •- Організація

Кутовий Роман
Ігорович
Статус: Активно шукаю
роботу
Дата народження:
14.09.1976(45)
Тел. +38(067)934-8292
Email: rkytovuu@ukr.net
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адміністрування земельного банку підприємства. •Організація та проведення загальних зборів з
пайовиками, публічних виступів та проведення
презентацій. •- Організація соціальних проектів. •Збереження, збільшення, оптимізація закріпленої
території. •- Робота з органами місцевої влади. •Планування та виконання річного бюджету відділу.
•- Формування позитивного іміджу підприємства на
місцях з метою приєднання додаткових земельних
ресурсів сільськогосподарського призначення.
05.2017 - 05.2019
Агрохолдінг «Агропросперіс»
Спеціаліст по земельним та соціальним питанням.
Обов'язки: (робота по Вінницькій та Сумській
областях) •- Робота з органами місцевої влади. •Прийом та надання консультацій пайовикам. •Організація та проведення загальних зборів з
власниками земельних паїв. •- Проведення
переговорів та вміння перекоконувати. •Організація соціальних проектів, а саме: • За
закріпленими Барським , Шаргордським,
Мурованокуриловецьким районами. (Будинки
культури, школи, дитячі садочки, бібліотеки) •Збереження, збільшення, оптимізація закріпленої
території. • - Організація культурно-соціальних
міроприємств та поїздок. •- Консультативна та
договірна робота з субпідрядними організаціями. •Формування позитивного іміджу підприємства на
місцях з метою приєднання додаткових земельних
ресурсів сільськогосподарського призначення.
06.2014 - 12.2016
ТОВ «АПП Регул»., Київ (Агробізнес)
Начальник департаменту земельних ресурсів.
Обов'язки: - Пошук високоліквідних земельних
масивів сільськогосподарського призначення
(підбір та аналіз земельних ділянок, реєстрація
оренди земель сільськогосподарського
призначення). - Повний аудит у сфері земельний
операцій. - Експертиза щодо можливості
розміщення об'єкта на обраній земельній ділянці. Реєстрація та внесення змін до установчих
документів юридичної особи.

Володіння мовами
Англійська (середній)
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Додаткова інформація
- Навички роботи з комп’ютером: Вміння
користування комп’ютером: впевнений користувач.
Спеціальне програмне забезпечення: Digitals, ГІС 6 і
інші.
- Кваліфікаційний сертифікат інженераземлевпорядника Держземагенства України 2013 р
- Водійське посвідчення: Стаж керування
автомобілем більше 20 років.

