До уваги суб’єктів господарювання області та громадян!
НЕЗАЛЕЖНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
пропонує співпрацю та захист особистих інтересів.
Експертно-правова група "Незалежний Інститут Судових Експертиз"
(далі - НІСЕ) пропонує співпрацю з налагодження міжнародних, економічних
зв'язків між підприємцями регіону та їх зарубіжними колегами у відстоюванні
своїх інтересів та інтересів простих громадян.
НІСЕ - провідна недержавна судово-експертна установа України,
визнана на міжнародному рівні.
Завдяки багатолітньому досвіду та
відмінній фаховій підготовці
експертів, НІСЕ надає консультаційні послуги експертного аналізу, що
проводяться за вимогою судових та слідчих структур. Незалежна експертиза
НІСЕ стає підставою для прийняття вмотивованих та обґрунтованих рішень у
судових справах цивільного та господарського спрямування.
З 2000 року НІСЕ веде активну професійну діяльність у сфері
юриспруденції, експертизи, консалтингу, медіації, арбітражу, напрацювавши
величезний практичний досвід і акумулювавши цінні знання в сфері права та
експертизи.
Також, Експертно-правова група НІСЕ роздає знання людям абсолютно
безкоштовно, що є головною метою проекту "Майстерні права", в рамках якого
регулярно проводяться безоплатні юридичні консультації у вигляді відкритої
зустрічі в центральному офісі у м. Києві або за допомогою онлайн-вебінару.
Головна мета цих консультацій - допомогти їх учасникам вирішити свої
життєві питання швидко і ефективно, не витрачаючи при цьому найціннішого свого часу!
Компетентність фахівців НІСЕ на сьогоднішній день вже не вимагає
доказів, адже експертні дослідження виконуються якісно і в стислі терміни не
тільки в будь-якому куточку України, але і в Європі та країнах СНД.
Гарантію якості виконуваних робіт забезпечують професійні європейські
та українські експерти, серед яких кандидати та доктори наук.
Експертно-правова група активно займається розробкою наукових
технологій, які, в тому числі, спрямовані на збереження навколишнього
середовища, що стало приводом приєднання НІСЕ до Глобального договору
ООН.
Принципи роботи компанії:
залучення до роботи високопрофесійних зарубіжних фахівців, зокрема, з
Чехії, Польщі, Німеччини, Франції, Бельгії;
висококваліфікований захист прав та універсальність;
оперативність та стислий термін проведення експертизи (5-10 днів);
збалансованість і повнота експертного аналізу;
використання сучасних методик досліджень та якісного програмного
забезпечення;
відповідність міжнародним тенденціям;
повна конфіденційність отриманої інформації.

Особливість Експертно-правової групи НІСЕ – це проведення
рідкісних видів експертиз, що мають безпрецедентний характер. Фахівці НІСЕ
здійснюють різноманітні експертизи і експертні дослідження - від визначення
збитку в результаті ДТП до проведення масштабних комплексних експертиз на
великих промислових об'єктах.
Незалежний Інститут Судових Експертиз (НІСЕ) має можливість
провести незалежну експертизу по таким напрямкам:
економічна експертиза;
оціночна експертиза;
земельно - технічна експертиза;
пожежно - технічна експертиза;
психологічна експертиза;
автотоварознавча експертиза;
товарознавча експертиза;
психофізіологічна експертиза;
будівельно-технічна експертиза;
експертиза об’єктів інтелектуальної власності;
автотехнічна експертиза;
товарознавча експертиза.
аналіз висновків експертних досліджень, виконаних іншими структурами.
З питань допомоги та більш детальної інформації звертатися
безпосередньо до ТОВ "НЕЗАЛЕЖНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ"
за поштовою адресою: 04212, м. Київ, Україна, вул. Маршала Тимошенка,
21, корпус 3, офіс 7, поверх 5. Телефони: + 38 (044) 581-30-90, + 38 (044) 58130-80, + 38 (044) 581-30-77, + 38 (050) 360-16-82, + 38 (067) 5555-222, + 38 (044)
581-30-55.
на е-mail: info@nise.com.ua
Посилання на електронну сторінку: https://nise.com.ua
__________________

