Напрямки оцінки, в межах яких проводить свою діяльність
ТОВ «ЕКСПЕРТ ІН:

1.1 Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості).
1.2 Оцінка машин і обладнання.
1.3 Оцінка колісних транспортних засобів.
1.4 Оцінка літальних апаратів
1.5 Оцінка судноплавних засобів
1.7 Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені
до машин, обладнання, колісних транспортних
засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та
тих, що становлять культурну цінність.
2 Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв. Цінних
паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у
тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальної
власності.
Експертна грошова оцінка земельних ділянок та
майнових прав на землю

Розгалужена система структурних підрозділів, професійний
колектив та значний досвід роботи на ринку дають
нам можливість швидко та якісно виконати практично будьяке замовлення на оцінку.
Наші контактні дані:
Адреса: 79005, м. Львів, вул. Саксаганського, 3 оф.2
м. Київ, вул. Є.Сверстюка, 19, оф.1309
Тел. +38 (032) 247-24-50; +38 (044) 221-78-27
Моб.тел. +38 (067) 249-04-08
Графік роботи: Пн-Пт. з 10.00 до 19.00 год.
Без перерви. Субота, неділя - вихідні дні.

ОЦІНКА БІЗНЕСУ ТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ:
Проведення оцінки майна
підприємства необхідно при його
продажу, пошуку нових напрямків,
скороченні/збільшенні виробництва
і багато іншого.
Це один з найдієвіших методів
пошуку проблем роботи організації
та їх усунення.
Оцінка вартості акцій це
найперший етап у проведенні
оцінки підприємств. Оцінка пакетів
акцій заснована на визначенні
вартості емісійного цінного паперу
на фінансовому ринку на даний
момент часу.

Оцінка основних фондів підприємства
Оцінка (переоцінка) основних
фондів підприємства є необхідною
в випадку виникнення кредитних
відносин, при купівлі-продажу,
майнових спорах, банкрутстві,
реорганізації підприємства тощо.

Оцінка цілісних майнових комплексів
Це самий багатогранний спосіб аналізу комплексу активів підприємства, що
беруть участь на різних етапах діяльності фірми. Оцінка ЦМК
використовується в різних випадках: при продажі, оренді, зміні форми
власності, приватизації, зміні статутного фонду, виникненні заставних
зобов'язань, при отриманні кредиту і так далі.

Оцінка обладнання та машин
Затребуваність незалежної оцінки
обладнання обумовлена тим, що
кваліфікована та якісна оцінка
вартості обладнання часто є
єдиною можливістю визначення
справедливої вартості основних
фондів підприємств.

Послуги, що надаються ТОВ «ЕКСПЕРТ ІН»
Експертна оцінка майна







оцінка при оформленні договорів купівліпродажу майна та землі (дарування, в окремих
випадках – спадщини);
оцінка при приватизації;
оцінка при укладанні договорів оренди землі;
для суду (для сплати судового збору з ціни
позову);
оцінка збитків (внаслідок затоплення, пожежі і
т.п);
вартість , визначена оцінювачем є базою
нарахування податків та інших платежів до
бюджету.

Землевпорядні та геодезичні роботи









Наші контактні дані (адреси офісів):



79005, м. Львів, вул. Саксаганського, 3, оф. 2
79005, м. Львів, вул. Чайковського, 20
тел. +38 (032) 253-50-35;
моб.тел. +38 (067) 23-22-022

Надаємо БЕЗКОШТОВНІ
юридичні консультації з майнових питань

розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок;
виготовлення технічої документації із
землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі;
розподіл та об'єднання земельних ділянок;
зміна цільового призначення земельних ділянок;
виготовлення кадастрових планів земельної
ділянки для укладення договорів купівліпродажу, дарування, міни, спадщини;
Інвентаризація земель;
Інші послуги у сфері землеустрою

