НЕЗАЛЕЖНА ЕКСПЕРТНА КОМПАНІЯ
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ПРО КОМПАНIЮ
Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕЗАЛЕЖНА
ЕКСПЕРТНА
КОМПАНІЯ» вже понад 15 років успішно займається професійною оцінкою
нерухомості та інших видів матеріальних активів, визначенням вартості майнових
прав, а також, розрахунком збитків будь-якої складності при пошкодженні чи
втраті майна по всій території України.
За вказаними напрямками діяльності спеціалісти нашої компанії проводять
аналітичну роботу та складають звіти з незалежної оцінки, а також надають
кваліфіковані консультації у наступних випадках:
заставне забезпечення кредитних операцій фінансових установ;
страхування майна (предстрахова оцінка);
визначення збитків та розміру страхового відшкодування;
здійснення операцій з відчуження майна;
передача в оренду та/або продаж комунального майна;
формування статутного (складеного) капіталу та структурні зміни підприємств;
ведення бухгалтерського обліку, технічної інвентаризації;
розподіл майна;
інші випадки, передбачені чинним законодавством.
Переваги нашої компанії.
Професіоналізм та висока якість роботи. Незважаючи на свій багаторічний
досвід, наші співробітники постійно вдосконалюються та підвищують
рівень своїх знань, а також, чітко та фахово виконують свою роботу, що
підтверджується багатьма успішно реалізованими проектами та задоволеними
клієнтами.
Принциповість та ділова репутація. Це базові засади нашої діяльності.
Спеціалісти ТОВ “НЕК” в своїй роботі завжди залишаються об’єктивними та
неупередженими.
Відкритість та лояльність до клієнта. Ми завжди прагнемо встановити
індивідуальний підхід до кожного клієнта та підтримувати відкриту комунікацію
по всіх питаннях, що стосуються виконання поставлених задач.
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ОЦІНКА
ТОВ «НЕЗАЛЕЖНА ЕКСПЕРТНА КОМПАНІЯ» якісно виконує широкий
спектр оціночних робіт за наступними напрямками:
1

Оцінка нерухомого майна: квартир, паркомісць, об’єктів комерційного
призначення, домоволодінь, об’єктів незавершеного будівництва, земельних
ділянок, тощо.
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Оцінка рухомого майна: транспортних засобів, виробничих машин та
обладнання, літальних апаратів, судноплавних засобів, товарів в обороті,
інших рухомих речей.

3

Визначення розміру матеріального збитку колісних транспортних засобів,
будь-якого нерухомого та рухомого майна.

4

Оцінка бізнесу: цілісних майнових комплексів, паїв, акцій та інших цінних
паперів.
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Оцінка нематеріальних активів: майнових прав на користування земельними
ділянками, на знаки для товарів та послуг.

6

Рецензування зовнішніх звітів на предмет їх відповідності вимогам
законодавства.
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ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ
Команда досвідчених юристів та адвокатів ТОВ «НЕЗАЛЕЖНА ЕКСПЕРТНА
КОМПАНІЯ» має значний досвід та практикує у таких напрямками ринку
юридичних послуг:
1

Адвокатська практика:
- участь у досудовому врегулюванні спорів та укладання мирових угод;
- аналіз перспектив судового розгляду спору;
- супроводження справи у суді в різних юрисдикціях та інстанціях;
- реалізація судових рішень.
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Юридична підтримка у сфері будівництва, нерухомості та земельних
правовідносин.
- юридичний аудит (due diligence) при придбанні інвестиційних проектів в
сфері нерухомості, структурування відповідних угод;
- підготовка правочинів будь-якого виду та складності щодо регулювання
правовідносин у сфері нерухомого майна;
- отримання дозвільної документації для будівництва;
- супровід та управління об’єктами нерухомості;
- захист прав власників нерухомого майна у судових та інших органах.
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Корпоративне право:
- комплексний юридичний аудит (due diligence) при придбанні підприємств;
- створення, перетворення та припинення юридичних осіб;
- іноземні юрисдикції;
- структурування корпоративного управління;
- поточне консультування з усіх інших корпоративних питань діючого
бізнесу.
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КЛІЄНТИ
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ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ
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ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ
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Адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 7в, оф. 101
Тел.: +380 (44) 247 4033
e-mail: info@nek.ua, www.nek.ua
Код ЄДРПОУ: 32050618
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