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ТОВ «Українська аудиторська служба» (код ЄДРПОУ 21198495) працює на ринку аудиторських 

послуг з 1993 року – з самого започаткування аудиторської діяльності в Україні (запис в 

Єдиному державному реєстрі №1 480 120 0000 016034 від 16.08.1993 року).

Засновник фірми - Валентина Вікторівна Петрович

 сертифікований аудитор, в тому числі аудитор банків

 сертифікований податковий консультант

 сертифікований спеціаліст з МСФЗ (IFA)

 член Аудиторської палати України (АПУ)

 член Спілки аудиторів України (САУ)

 член Спілки податкових консультантів України (СПКУ)

 член Громадської ради при Державній податковій службі (ДПС) України

 член Громадської ради при ГУ ДПС у місті Києві

 член Гільдії професійних внутрішніх аудиторів України

 член Комітету з питань безпеки бізнесу у Торгово-промисловій палаті України міста Києва

 член Українського Союзу промисловців та підприємців (УСПП) та член Погоджувальної групи УСПП, 

Громадської організації роботодавців України та ДПС України

 багато років була членом Громадської ради при Міністерстві фінансів України, та планує повернути це членство 

у поточному році

ПРО ЗАСНОВНИКА



 Аудиторська діяльність в Україні регламентується Законом України «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VІІІ від 

21.12.2017 року.

 Аудиторська діяльність - незалежна професійна діяльність аудиторів та

суб’єктів аудиторської діяльності, зареєстрованих у Реєстрі аудиторів та

суб’єктів аудиторської діяльності.

 Суб’єкти аудиторської діяльності можуть надавати аудиторські послуги лише

після включення до Реєстру.

 Реєстр є публічним, оприлюднюється і підтримується в актуальному стані у

мережі Інтернет на веб-сторінці Аудиторської палати України:

https://www.apu.com.ua/2018/10/01/%d1%80%d0%b5%d1%94%d1%81%d1%82%d1%80-

%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96%d0%b2-%d1%82%d0%b0-

%d1%81%d1%83%d0%b1%d1%94%d0%ba%d1%82%d1%96%d0%b2-

%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80/

Аудит в Україні

https://www.apu.com.ua/2018/10/01/%d1%80%d0%b5%d1%94%d1%81%d1%82%d1%80-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96%d0%b2-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%83%d0%b1%d1%94%d0%ba%d1%82%d1%96%d0%b2-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80/
https://www.apu.com.ua/2018/10/01/%d1%80%d0%b5%d1%94%d1%81%d1%82%d1%80-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96%d0%b2-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%83%d0%b1%d1%94%d0%ba%d1%82%d1%96%d0%b2-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80/
https://www.apu.com.ua/2018/10/01/%d1%80%d0%b5%d1%94%d1%81%d1%82%d1%80-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96%d0%b2-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%83%d0%b1%d1%94%d0%ba%d1%82%d1%96%d0%b2-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80/
https://www.apu.com.ua/2018/10/01/%d1%80%d0%b5%d1%94%d1%81%d1%82%d1%80-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96%d0%b2-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%83%d0%b1%d1%94%d0%ba%d1%82%d1%96%d0%b2-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80/


Досягнення: ми в топовому 4-му розділі Реєстру

Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності складається з таких розділів:

• Розділ 1 містить інформацію про  
аудиторів1. Аудитори

• Розділ 2 містить інформацію про суб’єктів аудиторської діяльності (САД):
- юридичних осіб

- фізичних осіб-підприємців
- осіб, які проводять незалежну професійну діяльність

2. Суб’єкти 
аудиторської  
діяльності

• Розділ 3 містить інформацію про САД, які мають право проводити
обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, крім тих, що
становлять суспільний інтерес

3. Суб’єкти аудиторської 
діяльності, які мають право  
проводити обов’язковий 
аудит

• Розділ 4 містить інформацію про САД, які мають право 
проводити обов’язковий аудит фінансової звітності
підприємств, що становлять суспільний інтерес

4. Суб’єкти аудиторської 
діяльності, які мають право 
проводити обов’язковий аудит

Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» встановлені 

окремі вимоги до внутрішньої організації аудиторських компаній, які прагнуть потрапити до 

найбільш престижних розділів Реєстру - 3-го і 4-го.



Переваги: у нас кількість фахівців перевищує

установлений законодавством мінімум
Пройти 

перевірку системи
контролю якості

аудиторських
послуг

Матичинний  
договір 

страхування

Не менше 3-х 

аудиторів 
працюють за 
основним місцем  
роботи

Вимоги до 

аудиторської 

компанії для її  

включення до 3-го  

розділу Реєстру

Пройти 
перевірку 
системи 

контролю 
якості 

аудиторсь-
ких послуг

Мати 
чинний 
договір 
страхува

ння

Не менше 5-ти  

аудиторів і 10-

ти працівників 
працюють за 

основним 
місцем роботи

Не менше 2-х 

аудиторів 
мають 

підтверджену 
кваліфікаціюпо  

МСФЗ

Опубліку-
вати Звіт  

про
прозорість

Вимоги до 

аудиторської 

компанії для її  

включення до 4-го  

розділу Реєстру

Пройшли 
перевірку 
системи 

контролю 
якості 

аудиторсь-
ких послуг

Маємо 
чинний  
договір  
страху 
вання

8 аудиторів

і 11 
працівників 
працюють за  

основним 
місцем 
роботи

3 аудитора 

мають 

Диплом з 
МСФЗ: 

ACCADipIFR

6 аудиторів  

мають 
сертифікат з  

МСФЗ: IFA

1
працівник

має

диплом  
MBA

Звіт 
опублі-
ковано 
на сайті  
компанії
http://www.a 
uditua.com.u 

a

Вимоги, виконані  
ТОВ«УКРАЇНСЬКА 

АУДИТОРСЬКА 
СЛУЖБА»

http://www.auditua.com.ua/


Ми серед потужніших

 ТОВ «Українська аудиторська служба» – провідна аудиторська компанія, яка працює в 

Україні з 1993 року, і була створена, свого часу, як потужний консультаційний центр підтримки 

бізнесу, призначений для аудиту та супроводження виходу нових гравців на ринок країни, 

сприяння розвитку, вирішенні повсякденних завдань українських компаній і міжнародних 

інвесторів в Україні.

 ТОВ «Українська аудиторська служба» повністю відповідає вимогам Закону України «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» і має право проводити обов’язковий

аудит фінансової звітності будь-яких підприємств, у тому числі підприємств, що становлять 

суспільний інтерес (ПСІ).

 Це право підтверджується включенням компанії під номером 2013 до 4, найпочеснішого, 

розділу Реєстру АПУ «СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО 

ПРОВОДИТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО 

СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС»:

https://www.apu.com.ua/

 Тільки 80 найпотужніших аудиторських компаній, у тому числі чотири найбільших у 

світі компанії (компанії "Великої четвірки"), що надають аудиторські та консалтингові

послуги, із 895 зареєстрованих в Україні відповідають високим і важкодосяжним вимогам 

законодавства і включені до 4 розділу Реєстру АПУ !!!

https://www.apu.com.ua/


Наш інтелектуальнийпотенціал
У нас працюють професіонали з багаторічним стажем, які

мають високий рівень підготовки і практичного досвіду в

наданні аудиторських та консалтингових послуг:

 9 сертифікованих аудиторів (в т. ч. 8 працюють за  

основним місцем роботи)

 9 аудиторів мають дипломи та сертифікати

з МСФЗ у тому числі два DIpIFR

 2 працівника мають сертифікати консультанта з  

податків і зборів

 2 працівника компанії є сертифікованими

спеціалістами з проведення фінансового

моніторингу

 5 працівників є практикуючими бухгалтерами



Ми в професійній спільноті
 Фахівці підприємства є членами наступних 

професійних спільнот:

• Аудиторської палати України

• Спілки аудиторів України

• Професійної організації аудиторів, бухгалтерів та 

викладачів ОКД

• Спілки податкових консультантів України

• Гільдії професійних внутрішніх аудиторів України

 Працівники компанії постійно підвищують свій професійний рівень та проходять навчання з 

підвищення кваліфікації не менше 40 годин на рік в акредитованих освітніх закладах та під час 

навчальних заходів професійних спільнот.

З 2002 року в Києві, в історичному центрі, працює окрема фірма Українська 

аудиторська служба, - як консалтингова.

Маємо багаторічні надійні зв‘язки з колегами для співпраці у Дніпрі, Ужгороді, Одесі та

Івано-Франківську.



Наш шлях до отримання позитивного рішення з контролю якості

Належна якість аудиторських послуг є основною передумовою 

функціонування аудиторських фірм.

 Кожна аудиторська фірма для можливості надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

має запровадити внутрішню систему контролю якості аудиторських послуг.

 Внутрішня система контролю якості аудиторської фірми підпадає під системну сувору перевірку 

наступних регуляторів:

Аудиторська палата  
України

регулює діяльність та проводить 
обов’язковий контроль якості 1 раз  

на 6 років

аудиторські компанії, 
включені до 3-го розділу

Реєстру

Орган суспільного нагляду за 
аудиторською діяльністю

регулює діяльність та проводить 
обов’язковий контроль якості 1 раз 

на 3 роки

аудиторські компанії, 
включені до 4-го розділу

Реєстру

 За підсумками перевірки контролю якості регулятор приймає рішення щодо проходження або не 

проходження цієї перевірки.

 Якщо аудиторська фірма не пройшла перевірку контролю якості, вона позбавляється права

проводити обов'язковий аудит фінансової звітності.



Досягнення: контроль якості пройдено успішно

В 2020 році, згідно вимог діючого законодавства України, ТОВ

«Українська аудиторська служба» успішно пройшла чергову перевірку

з контролю якості аудиторських послуг (наказ ОСНАД №15-кя від

29.01.2021). 

В 2021 році, згідно вимог діючого законодавства України, ТОВ

«Українська аудиторська служба» успішно пройшла ІІ етап перевірки з

контролю якості аудиторських послуг (наказ ОСНАД №108-кя від

20.12.2021).

Накази оприлюднено на сайті Органу суспільного нагляду за

аудиторською діяльностю (ОСНАД).

Відповідно до Закону України “Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність” контроль якості аудиторських послуг

суб’єктів аудиторської діяльності здійснюється шляхом проведення

перевірки якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської

діяльності щодо дотримання ними міжнародних стандартів аудиту,

принципу незалежності, ефективності внутрішньої системи контролю

якості аудиторських послуг, дотримання вимог Закону.

Обов’язковий контроль якості аудиторських послуг здійснюється щодо

компаній, які надають послуги із обов’язкового аудиту фінансової

звітності великих підприємств, банків, професійних учасників

фондового ринку та емітентів, цінні папери яких допущені до торгів на

фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну

пропозицію, – один раз на три роки;



Переваги: аудиторські  

ризики застраховані

ТОВ «Українська аудиторська служба» 

має страховий сертифікат з 

добровільного страхування цивільно-

правової відповідальності суб’єкта 

аудиторської діяльності перед третіми 

особами. Розмір страхової суми складає 

Десять мільйонів гривень.



Ринкові позиції: ми в ТОП-20 і ТОП-25
• Високий рівень якості аудиторських послуг, що  

надаються нашою компанією, сприяють 

багаторічному співробітництву з багатьма 

банками, фінансовими та страховими

компаніями, промисловими та торговими

підприємствами. За результатами 2019 року ми 

ввійшли у двадцятку найуспішніших (із 900 

зареєстрованих в Україні) аудиторських компаній 

за версією видання Бізнес.

https://businessviews.com.ua/ru/ratings/ id/rejting-
auditorskih-kompanij-ukrajini- 2178/

• За версією TopPacers - Рейтинг (Ренкінг) ТОП-25  

Аудиторських компаній України, на сьогодні 

сформувалися лідери - компанії, які роками 

працювали для досягнення своїх топових позицій 

в аудиторських і консалтингових послугах. Ми 

ввійшли в ТОП -25 компаній з найбільшою  

довірою клієнтів, переліком і якістю послуг.

https://www.pacers.top/ranking/top-25- auditorskikh-kompaniy-
ukrainy/

https://businessviews.com.ua/ru/ratings/id/rejting-auditorskih-kompanij-ukrajini-2178/
https://businessviews.com.ua/ru/ratings/id/rejting-auditorskih-kompanij-ukrajini-2178/
https://www.pacers.top/ranking/top-25-auditorskikh-kompaniy-ukrainy/
https://www.pacers.top/ranking/top-25-auditorskikh-kompaniy-ukrainy/


Отримані відзнаки та досягнення:ДПС

З 2011 року «Українська аудиторська служба» в 

рамках меморандумів про співпрацю і сприяння 

розвитку бізнесу була призначена УСПП (а  

потім СПКУ) та ДПС організатором масово -

з імплементації  

країні Податкового

роз'яснювальної роботи

вперше прийнятого в

кодексу України.

Протягом 2011-2015 років було проведено низку

заходів з надання інформаційно-консультаційних

послуг в форматі виїзних семінарів за участю

уповноважених тлумачити норми кодексу

авторитетних методологів ДПС, які для суб’єктів

господарювання в багатьох регіонах країни

роз’яснювали питання практичного застосування

норм Податкового кодексу України.



Отримані відзнаки та досягнення:УСПП
Багаторічне співробітництво пов’язує «Українську аудиторську 

службу» з УСПП.

В 2011 році на урочистому зібранні з нагоди дня підприємця

Український союз промисловців та підприємців відзначив

Почесною Грамотою УСПП генерального директора

«Української аудиторської служби» за вагомий внесок у

економічний розвиток країни.

Колектив фірми також отримав щиру  

подяку за участь у видавничому

проекті до 25-річчя УСПП «До нових 

вершин».



Отримані відзнаки та досягнення:ТПП

ТОВ «Українська аудиторська служба» має  

національний сертифікат Лідера галузі 

2012, отримавши срібло у рейтингу України 

серед малих підприємств за основним видом 

діяльності.

З 2019 року ТОВ «Українська аудиторська 

служба» є членом Київської Торгово-

промислової палати і Торгово-промислової 

палати України.



Нашими клієнтами є:

 банки

 фінансові компанії, що 

надають послуги з 

кредитування та інші 

фінансові послуги

 промислові підприємства

 компанії з управління  

активами

 страхові компанії

 лізингові компанії

 торгівельні компанії

 громадські організації

Були чи є разомпо

10-20 років!!!

Наші клієнти



Аудит фінансової
звітності, в т.ч.

банків

Трансформація 
фінансової 

звітності за МСФЗ

Аудит вітчизняних  
та іноземних 

грантів

Антикорупційний  
аудит

Консалтинг

Аудит та внутрішній  
контроль в органах  

місцевого 
самоврядування

Послуги у сфері
трансфертного
ціноутворення

Наші продукти та послуги

Податкове 

консультування і

супровід податкових 

перевірок

Бухгалтерські послуги 

для юридичних осіб 

(аутсорсинг)

Бухгалтерські 

послуги для фізичних 

осіб (е-декларування 

та 0-декларація)



Аудит фінансової звітності всіх підприємств, в т.ч. банків та 
фінансових установ

 Аудит фінансової звітності (всіх підприємств, в т. ч. банків та фінансових установ),

складеної відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)

або за вимогами Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку

(НП(С)БО)

 Обов'язковий аудит річної фінансової звітності 

та аудит консолідованої звітності за вимогами 

регуляторів (в тому числі з метою отримання 

кредитування)

 Ініціативний аудит для власників
(інвесторів) за вимогами регуляторів або з
метою підвищення якості та ефективності

системи внутрішнього контролю власного  

бізнесу

З початку 2000-х років

«Українська аудиторська служба»

вийшла на ринок банківського аудиту та

аудиту фінансових установ. Тим самим, крім

АПУ і зараз ОСНАД, отримала додаткових

регуляторів і контролерів якості своїх послуг в

особі НБУ, НКЦПФР, Нацкомфінпослуг,

Державної служби

України. Завдяки

фінансового моніторингу  

власним амбіціям та

додатковому зовнішньому контролю ми змогли

досягти високого іміджевого рівня та зайняли

лідируючі позиції у галузі.



Бухгалтерські послуги для юридичних 

осіб (аутсорсінг)

 Організація бухгалтерського обліку на підприємстві та

консультування з питань методології бухгалтерського

обліку відповідно до нормативних вимог українського

законодавства

 Розробка локальної облікової політики

 Консультування з питань ефективності роботи 

податкового/фінансового відділу на підприємстві 

(аналіз структури, управлінських процесів, ролей, 

обов'язків, чисельності та кваліфікації відповідних 

працівників)

 Послуги з ведення бухгалтерського обліку та

підготовки звітності

 Складання та аналіз податкової звітності

 Консультування з питань фінансового та податкового 

обліку

 Відновлення втрачених даних бухгалтерського або

податкового обліку

 Розрахунок заробітної плати та підготовка звітності

 Ведення кадрового обліку

Бухгалтерські послуги для фізичних 

осіб (е-декларування та 0-декларація)

 Консультаційна допомога в заповненні  

декларації фізичної особи (е-декларування 

та 0-декларація)

 Комплексне обслуговування ФОП 1-3 груп

 Нарахування та контроль сплати податків

 Заповнення Книги обліку доходів і витрат

 Подання звітності

 Консультування та підтримка



Завдання з виконання узгоджених процедур та  

інші аудиторські послуги

Завдання з виконання узгоджених процедур - це аудиторські послуги, узгоджені між 

аудитором, клієнтом і будь-якими відповідними третіми сторонами з наданням звіту про 

фактичні результати наданих послуг:

 підтвердження оплати статутного капіталу

 підтвердження Звіту про корпоративне управління

 засвідчення звітів про емісію ціннихпаперів

 засвідчення звітів про результати розміщення цінних  
паперів

 підтвердження ліквідаційного балансу



Трансформація фінансової звітності за МСФЗ

Підготовка фінансової звітності компанії згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (МСФЗ) включає в себе:

 розробку облікової політики згідно МСФЗ

 складання балансу на дату переходу на МСФЗ

 складання балансу за МСФЗ на початок першого  

звітного періоду

 складання фінансової звітності за МСФЗ на звітну 

дату



Аудит іноземних і вітчизняних грантів

 Аудит фінансової звітності отримувача гранту

 Аудит витрат в рамках окремого проекту

 Інші види аудиту відповідно до грантового договору

Результатом проведення аудиту є Звіт незалежного аудитора, в якому аудитор висловлює

думку стосовно цільового використання коштів та достовірного відображення інформації

у фінансовому звіті Грантоотримувача, на підставі якого Грантодавець приймає рішення.



Антикорупційний аудит

Антикорупційний аудит – професійна діяльність, спрямована на перевірку

дотримання вимог національного законодавства, зокрема Закону України

«Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII.

Комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та

запобігання корупції у діяльності юридичної особи відображається в

антикорупційній програмі юридичної особи.

Затверджувати антикорупційну програму зобов’язані керівники таких

підприємств:

1)державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких 

державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де 

середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік

перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції 

(робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень;

2) юридичних осіб, які є учасниками процедури закупівлі відповідно

до Закону України "Про публічні закупівлі", якщо вартість закупівлі товару 

(товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів 

гривень.

Юридична особа не рідше ніж один раз на три роки повинна проходити 

зовнішню оцінку корупційних ризиків.

Ми пропонуємо оцінку корупційних ризиків!

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19


Податкове консультування і супровід податкових  

перевірок

 Діагностика податкового обліку і звітності

 Консультації з питань податкового законодавства

 Податкове планування і оптимізація оподаткування

 Супровід податкових перевірок

 Досудове врегулювання спорів з податковою в процесі 

оскарження

 Захист та представлення інтересів клієнтів у податкових 

органах безпосередньо при оскарженні результатів 

перевірок

 Захист та представлення інтересів клієнтів через 

Громадську раду при ДПС України або через 

Погоджувальну групу УСПП, Громадської організації 

роботодавців України та ДПС України



Послуги у сфері трансфертного ціноутворення

 Ідентифікація контрольованих операцій

 Розрахунок і обгрунтування цін

 Розподіл прибутку між компаніями групи

 Підготовка звіту про контрольовані операції

 Складання документації по ТЦУ

 Розробка цінової політики

 Консультації по мінімізації податкових ризиків

 Консультування з організації операцій з пов’язаними особами

та офшорними компаніями



Консалтинг
Наші кваліфіковані фахівці, маючи практичний досвід в аудиті та бухгалтерському обліку,

постійно вдосконалюють свої знання з МСФЗ та НП(С)БО. Ми пропонуємо консультації щодо:

 обрання облікової політики

 встановлення та дотримання методології бухгалтерського обліку, в тому

числі щодо фінансових інструментів

 організація бухгалтерського обліку

 консолідація фінансової звітності

 трансформація звітності за іншою, ніж застосовувана, концептуальною

основою

 консультації з питань системи внутрішнього контролю

 консультації з питань оподаткування, в тому числі з організації 

податкового обліку та зі складання податкової звітності

 інші види консультацій з питань обліку та звітності



Аудит і внутрішній контроль в органах місцевого  

самоврядування

Матеріали фінансового аудиту об’єднаних територіальних громад (ОТГ), призначені для

керівників та спеціалістів органів місцевого самоврядування, інших зацікавлених установ і
організацій, причетних до складання, розгляду, затвердження, внесення змін та виконання

місцевих бюджетів, а також здійснення контролю за повнотою внесення платежів до бюджету,

цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

В ході фінансового аудиту аудитори формулюють професійні  судження (припущення) щодо

причини виникнення та існування проблем, упущень і недоліків, порушень, ризиків, які
негативно впливають (можуть вплинути) на доходи і видатки бюджету, бюджетні програми, а 
також фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання. Проведення аудиту дає 
змогу встановити типові проблеми в управлінні публічними фінансами в об’єднаних  
територіальних громадах та знайти ефективні способи їх усунення.



Покрокові дії для співпраці

Надати пакет 
фінансової 

звітності

• Вартість професіональних аудиторських послуг завжди формується індивідуально, після аналізу 
фінансової звітності компанії, обсягів та специфіки бізнесу, запланованого терміну виконання 
аудиторського завдання. Для розрахунку вартості аудиторських послуг ми попросимо Вас

надати запит про потрібний Вам вид наших послуг та повний пакет фінансової звітності за 

попередній звітний період в електронному вигляді на адресу uas@ukr.net.

Отримати 
пропозицію

• Наш сукупний досвід, розуміння місцевого середовища, кращі практики та унікальний підхід 
дозволяють пропонувати кращі рішення, розроблені індивідуально, згідно з потребами кожного 
Клієнта.

• Ми розуміємо регіон і філософії, якими керуються в бізнесі, але найголовніше - наша команда з 

кваліфікованих експертів здатна зрозуміти, як розкрити потенціал кожної компанії.

Укласти
договір

• Співпраця починається з моменту укладення договору та триває до успішного подання клієнтом 

фінансової інформації регуляторам та іншим користувачам.

• Ключовою вимогою наших клієнтів є вимога щодо повної конфіденційності інформації про
діяльність клієнта та його бізнес-партнерів. Будь-яка інформація, отримана від клієнтів у процесі 
надання професійних послуг,не підлягає розголошенню, що є обов’язковим пунктом наших 
договорів з клієнтами.

mailto:uas@ukr.net


Контактні дані

З подякою за увагу, 
Валентина Вікторівна  
Петрович

Засновник Петрович Валентина Вікторівна +38050-323-02-65

ХАРКІВ

61003, Україна, м. Харків, майдан 

Конституції, буд.1, 6 під'їзд, 3 поверх, 

к.63-12, Палац Праці,
станція метро: Майдан Конституції.

телефон офісу 057-752-41-71, +38067-588-04-64

e-mail: uas@ukr.net або uas@auditua.com.ua 

сайт: http://auditua.com.ua/

Генеральний директор, аудитор, в тому числі аудитор банків, сертифікат

з МСФЗ (IFA) Замкова Галина Григорівна

КИЇВ
04070, Україна, м. Київ, вул. Фролівська, буд.3/34, 

внизу Андріївського узвозу, станція метро Контрактова площа.

телефон +38050-323-02-65

mailto:uas@ukr.net
mailto:uas@auditua.com.ua
http://auditua.com.ua/
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