
 

ნინო დანელია 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

მისამართი: ქ. თბილისი, 

ვარკეთილი, ზემო პლატო. ზ. 

ფანასკერტელ-ციციშვილის 

7, 

 

ტელეფონის ნომერი: 

+ (995) 591 960 789 

 

Email: 

ninidanelia33@gmail.com 

 

უცხო ენები 

 რუსული 

 უკრაინული 

 ინგლისური 

ჰობი 

 ხატვა 

 კითხვა 

 ცურვა 

 ფოტოგრაფია 

 

განათლება 

 1996-2007წ. - ქ. თბილისი, 164-ე საჯარო სკოლა, მარტვილის რ-ნი- სოფ. 

ნაჯახავოს საჯარო სკოლა; 

 2007-2011წ. - ქ. კიევი - სამართლის ბაკალავრი - პერსონალთა მართვის 

რეგიონთაშორისი აკადემია - სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა; 

 2011-2013წ. - ქ. კიევი - სამართლის მაგისტრი - პერსონალის მართვის 

რეგიონთაშორისი აკადემია - სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა; 

Межрегиональная Академия Управления Персоналом (МАУП)   

www.maup.com.ua/ 

 2011წ. - ქ. კიევი - სტუდენტთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით 

აქტივობის შედეგად, პერსონალის მართვის რეგიონთაშორისი 

აკადემიისგან მიღებული მაქვს მადლობის სიგელი, რომელიც თან 

ერთვის დიპლომს. 

 (МАУП) - უნივერსიტეტის გამომცემლობაში დაიბეჭდა ჩემი სტატია 

თემაზე: "კერძო იურიდიული ფირმების განვითარება-ჩამოყალიბებაზე"  

(ჟურნალის დასახელება:  Legal Activity) 

სამუშაო გამოცდილება: 

 02/2013 – 09/2013წ. - ქ. კიევი - უძრავი ქონების სააგენტო, გაყიდვების 

აგენტის პოზიცია, ასევე სხვადასხვა ორგანიზაციებისთვის პრეზენტა-

ციების მომზადება; 

 2012-2013წ. - ქ. კიევი, ცენტრალური იურიდიული  კლინიკა (Центральна 

юридична клініка) г. Киев, ул. Фрометовская 2. - მოვალეობები: 

თეორიული სემინარების ჩატარება - იურიდიული ფაკულტეტის 

პირველი კურსის სტუდენტათვის - თემებზე:  ადამიანის უფლებები, 

საბანკო ფინანსური კონტროლი, კერძო იურიდიული ფირმების 

განვითარება-ჩამოყალიბება და ა.შ. 

 2015-2017წ. - ქ. თბილისი - უფროსი იურისტის პოზიცია - სამშენებლო 

კომპანია - შპს დავიდე.  

 2018წ.-დღემდე - ქ. თბილისი-უფროსი იურისტის პოზიცია - პარტნიორ 

კომპანიებში:  შპს  „ევროდიზაინი“;  შპს „საოჯახო ფერმა 2016“.  

მოვალეობები: კომპანიის ნებისმიერი სახის იურიდიული დოკუმენტაციის 

(ხელშეკრულებების, ბრძანებების, მიღება-ჩაბარების აქტების და ა.შ. მომზა-

დება-მონიტორინგი და მათი კანონმდებლობასთან შესაბამისობის უზრუნ-

ველყოფა;  ასევე სამშენებლო, სატენდერო-საკონკურსო დოკუმენტაციის შედ-

გენა);  ოფიციალური კორესპოდენციის წარმოება; სხვადასხვა სანოტარო 

აქტების გაფორმებაში მონაწილეობის მიღება; ნასყიდობის ხელშეკრუ-

ლებების რეგისტრაცია საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში; ბანკებთან 

ურთიერთობა და საბანკო დოკუმენტაციის მომზადება; კომუნიკაციების მომ-

წოდებელ კომპანიებთან ურთიერთობა; სადაზღვევო კომპანიებთან ურთი-

ერთობა და სადაზღვევო დოკუმენტაციის მომზადება; დაქვემდებარებაში 

მყოფი თანამშრომლების სამუშაოს ხარისხის კონტროლი; კომპანიის სამ-

ართლებრივი რისკების მართვა; კომპანიის წარმოდგენა და მისი ინტერესების 

დაცვა ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან ურთიერთობაში, სახელმწიფო და 

სასამართლო ორგანოებში. კომპანიის სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის 

(წესდება, პარტნიორთა კრების ოქმი, პარტნიორთა გადაწყვეტილებები) 
მომზადება, ცვლილებების შეტანა, მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიულ 

პირთა რეესტრში რეგისტრაცია. ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან 

დაკავშირებული საკანონმდებლო სიახლეების კონტროლი და მათთან შესა-

ბამისობის უზრუნველყოფა;  
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