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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 IFRS)

 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

ПРО ЗАСНОВНИКА



 Аудиторська діяльність в Україні регламентується Законом України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VІІІ від 21.12.2017 року

 ТОВ «Українська аудиторська служба» внесена до Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності Аудиторської палати України під №2013 до Розділу IV

«Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий 

аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес», 

бо повністю відповідає вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» як для аудиторських фірм, що мають право проводити 

обов’язковий аудит фінансової звітності банків як підприємств, що становлять 

суспільний інтерес (ПСІ)

 Реєстр є публічним, оприлюднюється і підтримується в актуальному стані у 

мережі Інтернет на веб-сторінці Аудиторської палати України 

https://www.apu.com.ua

Ми у IV Pозділі реєстра АПУ

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


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


Ми у професійній спільноті
 ТОВ «Українська аудиторська служба» – провідна аудиторська компанія, яка працює в 

Україні з 1993 року, і була створена як консультаційний центр підтримки бізнесу, призначений 

для аудиту та супроводження нових гравців на ринок країни, сприяння розвитку, вирішенні

повсякденних завдань українських компаній і міжнародних інвесторів в Україні.

 Наші фахівці є членами професійних спільнот:

• Аудиторської палати України

• Спілки аудиторів України

• Професійної організації аудиторів, бухгалтерів та викладачів ОКД

• Спілки податкових консультантів України

• Гільдії професійних внутрішніх аудиторів України

 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

 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

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

Івано-Франківську.



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 (8 працюють за

основним місцем роботи)

 9 аудиторів мають дипломи та сертифікати з

МСФЗ, у тому числі три DIpIFR

 2 працівника мають сертифікати консультанта 

з податків і зборів

 2 працівника компанії є сертифікованими

спеціалістами з фінансового моніторингу

 молоді спеціалісти, менеджери відділу 

аудиторських перевірок, випускники провідних 

університетів України за напрямком «Облік та 

аудит», «Економіка підприємств», «Фінанси та 

кредит»



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)

Наказ 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;



Аудиторські 

ризики застраховані

ТОВ «Українська аудиторська служба» 

має страховий сертифікат з

добровільного страхування

відповідальності

цивільно-

суб’єктаправової 

аудиторської діяльності перед третіми

складаєособами. Розмір страхової суми

Десять мільйонів гривень.

Договір страхування продовжується 

щорічно.

році 

суму

планується 

до п'ятдесяти

збільшити 

мільйонів

У 2022

страхову 

гривень.



Наші стандарти і внутрішня організація

 Високий рівень кваліфікації та досвіду персоналу

 Достатня кількість сертифікованих аудиторів для аудиту ПСІ та

інших членів команди з аудиторських перевірок

 Запроваджені організаційні та адміністративні механізми для

попередження, ідентифікації, та усунення ризиків і загроз

незалежності і принципам етики, розв'язання нестандартних

ситуацій

 Діюча внутрішня політика та процедури, що передбачають

нагляд за роботою членів команди

 Діюча на постійній основі внутрішня система контролю якості 

послуг

 Щорічний моніторинг системи контролю якості із залученням 

сторонніх аудиторських фірм

 Можливість ротації ключових партнерів та членів команд

 Достатня власна матеріально- технічна база

 Постійне підвищення кваліфікації співробітників



Аудит фінансової 
звітності банків

Аудит комбінованої 
звітності банківських 

груп

Огляд проміжної 
фінансової звітності

Звіт з надання 
впевненості щодо 

звіту 
прокорпоративне

укправління

Трансформація 
фінансової 

звітності за МСФЗ

Аудит фінансової 
звітності великих 

кредиторів для 
отримання 

кредитування

Аудит вітчизняних 
та іноземних 

грантів

Антикорупційний 
аудит

Адміністративний, 
пруденційний

консалтингАудит та внутрішній 
контроль в органах 

місцевого 
самоврядування

Консультації у сфері 
трансфертного 
ціноутворення

Наші продукти та послуги

для банків та їх клієнтів

Податкове 

консультування

юридичних осіб і 

супровід податкових 

перевірок

Аудит ефективності 

внутрішнього аудиту та 

організації

фінансового 

моніторингу

Консультування

фізичних осіб з

декларування (е-

декларування та 0-

декларація)

Технічне завдання з оцінки якості 

активів та прийнятності 

забезпечення за кредитними 

операціями, оцінки стану 

списання знецінених фінансових 

активів



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



Аудит фінансової звітності Банків
Вимоги дотримано:

 Обов'язкове дотримання принципів незалежності, що вимагає Закон України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» № 2258-VІІІ від 21.12.2017, зокрема, статті 6, 10, 24, 26, 27 та 28

 Призначення досвідченого ключового партнера з аудиту і наявність у аудиторів, які безпосередньо залучатимуться 

для проведення аудиту фінансової звітності банку, досвіду з надання аудиторських послуг щодо проведення 

обов'язкового аудиту фінансової звітності банків. Ми маємо досвід аудиту банків з 2002 року

 Сума винагороди аудиторської фірми, отриманої за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що 

становить суспільний інтерес, і яким надавались послуги з обов'язкового аудиту протягом цього періоду, не 

перевищувала 15% загальної суми доходу від надання аудиторських послуг як того вимагає стаття 29 Закону 

України №2258-VIII від 21.12.17

 Відсутні в аудиторської фірми, її керівника та аудиторів, будь- яких стягнень, що застосовувались регуляторами 

протягом останніх двох років як того вимагає стаття 5 Закону України №2258-VIII від 21.12.17

 ТОВ «Українська аудиторська служба» та її співробітники ніколи не були та не є сторонами будь-яких судових

розглядів, та мають добру репутацію

 ТОВ «Українська аудиторська служба» не має обмежень щодо надання послуг з аудиту фінансової звітності банкам, 

як підприємствам що становлять суспільний інтерес, як того вимагають нормативно- правові акти Національного 

банку України та Закон України №2258-VIII від 21.12.17



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. Ми виконуємо аудиторське супроводження емісій та 

інші завдання, що виконуються на вимогу НКЦПФР:

 підтвердження оплати статутного капіталу

 підтвердження річного Звіту про корпоративне 

управління

 підтвердження розміру та наявності власних коштів

інвесторів

 засвідчення звітів про результати розміщення цінних 

паперів

 огляди проміжної фінансової звітності з наданням 

відповідного висновку (звіту) за вимогам НКЦПФР



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

постійно вдосконалюють свої знання з МСФЗ. 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



Нашими клієнтами у 

різні періоди є:

 банки, банківські групи

 фінансові компанії, що 

надають послуги з 

кредитування та інші

фінансові послуги

 промислові підприємства

 компанії з управління

активами, фонди

 страхові компанії

 лізингові компанії

 торгівельні компанії

 громадські організації

Наші клієнти



Контактні дані
Засновник 

Петрович Валентина Вікторівна

+38050-323-02-65

Генеральний директор «Українська аудиторська служба», аудитор, IFA IFRS, 

спеціаліст з фінансового моніторингу

Замкова Галина Григорівна +38067-588-04-64

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

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

сайт: https://www.auditua.com.ua/

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

узвозу, станція метро Контрактова площа.

телефон +38050-323-02-65
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