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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ 

Аудиторська фірма створена у 1992 році у формі закритого акціонерного товариства. 

Рішенням зборів акціонерів від 12.06.11 р. (протокол № 1) ЗАТ «Аудит-сервіс Inc» перетворено в 

ТОВ «АУДИТ-СЕРВІС ІНК». 

Діяльність фірми здійснюється на підставі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та 

аудиторів № 0036, продовженого рішенням Аудиторської палати України від 24 вересня 2015 року 

№315/3. 

ТОВ «Аудит-сервіс ІНК» внесено до реєстрів: 

• Свідоцтво №0000032 строком дії до 24.10.2022 про включення до Реєстру аудиторських 

фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, видане Рішенням 

Комітету НБУ № 42 від 25.10.2012 р. 

• Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть 

проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане відповідно до 

розпорядження Нацкомфінпослуг від 19 листопада 2015 року №2818. 

• Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане НКЦПФР від 23.01.2018 р., 

серія та номер: П 000423, чинне до 24.09.2020 р. 

Реєстраційні дані: 

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТ-СЕРВІС ІНК» 

Скорочене найменування: ТОВ «АУДИТ-СЕРВІС ІНК» 

Код ЄДРПОУ: 13659226 

Адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Лепкого, буд. 34, оф. 1 

Телефони: тел./факс: (0342) 750-501, тел. (0342) 740-380, (050) 373-56-85, (097) 164-58-11 

e-mail: office@as.in.ua 

сайт: www.as.in.ua 

 

ТОВ «Аудит-сервіс ІНК» не є членом мережі. 
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2. ОПИС ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ СТРУКТУРИ ТА СТРУКТУРИ 

ВЛАСНОСТІ 

Засновниками (учасниками) аудиторської фірми є наступні фізичні особи: 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

Країна 

громадянства 

Номер 

реєстрації в 

Реєстрі 

аудиторів 

Частка в 

статутному 

капіталі (%) 

Номер 

телефону 

Електронна 

пошта 

Орлова 

Валентина 

Кузьмінічна 

Україна 101152 51 (050) 338-68-41 v.orlova@as.in.ua 

Савич 

Василь 

Іванович 

Україна - 30 - - 

Чучук 

Юрій 

Володимирович 

Україна 101146 19 
(050) 373-56-85 

(097) 164-58-11 
y.chuchuk@as.in.ua 

3. ОПИС СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ 

ВИЩИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ 

Загальні збори учасників 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ 

Виконавчий директор 

ІНШИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ 

Директор по аудиту 

Посада 
Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

Дата обрання 

(призначення) 

Номер 

реєстрації в 

Реєстрі 

аудиторів 

Номер 

телефону 

Електронна 

пошта 

Виконавчий 

директор 

Чучук 

Юрій 

Володимирович 

10.11.2016 101146 
(050) 373-56-85 

(097) 164-58-11 
y.chuchuk@as.in.ua 

Директор 

по аудиту 

Орлова 

Валентина 

Кузьмінічна 

09.11.2000 101152 (050) 338-68-41 v.orlova@as.in.ua 
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4. ОПИС СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ТА 

ТВЕРДЖЕННЯ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ПРО ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ 

Систему внутрішнього контролю якості аудиторських послуг ТОВ «АУДИТ-СЕРВІС ІНК» 

розроблено відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» і Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, прийнятих 

Аудиторською палатою України (АПУ) в якості Національних стандартів аудиту, насамперед, 

відповідно до Міжнародного стандарту контролю якості 1 (МСКЯ 1) та Кодексу етики професійних 

бухгалтерів МФБ (Кодекс етики) та Положення з національної практики контролю якості 

аудиторських послуг 1. 

Фірма створила таку систему контролю якості, яка забезпечує достатній рівень контролю для всіх 

завдань, насамперед, для завдань із обов’язкового аудиту. Необхідність застосування системи 

контролю якості для інших аудиторських послуг визначається Фірмою із застосуванням критеріїв, 

рекомендованих АПУ. 

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ ТОВ «АУДИТ-СЕРВІС ІНК» 

СКЛАДАЄТЬСЯ З ТАКИХ ЕЛЕМЕНТІВ: 

а) відповідальність керівництва за організацію контролю якості на Фірмі; 

б) етичні вимоги; 

в) прийняття завдання та продовження співпраці з клієнтом, і виконання специфічних завдань; 

г) людські ресурси; 

д) виконання завдання; 

е) моніторинг. 

Персонал Фірми ознайомлений з політикою й процедурами контролю якості, застосовуваними 

Фірмою. Факт ознайомлення персоналом належним чином задокументований. Для досягнення 

розуміння Фірма запровадила постійний процес із навчання і роз’яснення політики і процедур 

контролю якості та здійснює заходи заохочення персоналу діяти відповідно до політики та 

процедур. 
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5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДАТУ ОСТАННЬОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПЕРЕВІРКИ 

СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ 

ТОВ «АУДИТ-СЕРВІС ІНК» в 2014 році пройшло зовнішню перевірку системи контролю якості 

аудиторських послуг Аудиторською палатою України та отримало Свідоцтво про відповідність 

системи контролю якості № 0520 (чинне до 31.12.2019р.). 

 

6. ПЕРЕЛІК ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ 

ІНТЕРЕС, ЯКИМ НАДАВАЛИСЯ ПОСЛУГИ З ОБОВ’ЯЗКОВОГО 

АУДИТУ В 2018 РОЦІ 

В 2018 році, з дати введення в дію Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» (01.10.2018 р.), ТОВ «АУДИТ-СЕРВІС ІНК» не надавало послуг з обов’язкового аудиту 

підприємствам, що становлять суспільний інтерес. 
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7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРАКТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, А 

ТАКОЖ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО ОГЛЯДУ 

ДОТРИМАННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

В ТОВ «АУДИТ-СЕРВІС ІНК» впроваджено політику та процедури, які мають надавати достатню 

впевненість, що сама Фірма та її персонал дотримуються незалежності там, де цього вимагають 

Кодекс етики та стаття 10 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність». Насамперед, незалежність Фірми та її персоналу вимагається у разі виконання 

завдання з надання впевненості. 

Така політика та процедури надають Фірмі можливість визначати й оцінювати обставини і 

відносини, що створюють загрози незалежності, та здійснити заходи, які дадуть змогу усунути ці 

загрози або зменшити їх до прийнятного рівня за допомогою застережних заходів або, якщо це 

необхідно, шляхом відмови від виконання завдання. 

Щонайменше раз на рік Фірма отримує від усього персоналу, незалежність якого вимагається 

Кодексом етики та Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», 

письмове підтвердження дотримання своєї політики та процедур щодо незалежності. 

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕРЕРВНЕ НАВЧАННЯ АУДИТОРІВ 

ТОВ «АУДИТ-СЕРВІС ІНК» впроваджує таку політику та процедури, які б надали їй 

обґрунтовану впевненість у тому, що Фірма має достатньо персоналу, та його здібності, 

компетентність та відданість етичним принципам дають змогу надавати аудиторські послуги 

згідно з Професійними стандартами, законодавчими і нормативними вимогами, і дають 

можливість Фірмі або Керівнику групи із завдання надавати висновки (звіти), що відповідають 

умовам завдання. 

Одним із важливих питань такої політики і процедур є визначення рівня кваліфікації, досвіду та 

професіоналізму Працівників під час їх найму. Вирішення цих питань дає змогу Фірмі визначити 

чисельність і характеристики осіб, що необхідні Фірмі для надання аудиторських послуг.  

СТАНОМ НА 31.12.2018 р. В ТОВ «АУДИТ-СЕРВІС ІНК»: 

✓ 12 працівників мають сертифікат аудитора України (в т.ч. 2 за сумісництвом). 

✓ 3 працівники мають сертифікат аудитора банків України. 

✓ 7 працівників мають Диплом з Міжнародної Фінансової Звітності (DipIFR) (в т.ч. 1 за 

сумісництвом). 

✓ 5 працівників мають сертифікат внутрішнього аудитора. 
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9. ВІДОМОСТІ ЩОДО ПРИНЦИПІВ ОПЛАТИ ПРАЦІ КЛЮЧОВИХ 

ПАРТНЕРІВ 

В 2018 році оплата праці ключових партнерів здійснювалась відповідно до штатного розпису за 

фактично відпрацьований час. В 2018 році преміювання ключових партнерів не здійснювалось. 

10. ОПИС ПОЛІТИКИ РОТАЦІЇ КЛЮЧОВИХ ПАРТНЕРІВ З АУДИТУ ТА 

АУДИТОРІВ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З 

ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ 

Періодично, не менш як один раз на сім років, здійснюється ротація керівника групи з завдання з 

надання впевненості. 

11. ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2018 РІК 

Вид доходів 
Сума, 

тис. грн. 

доходи від надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, 

що становлять суспільний інтерес, і суб’єктів, що належать до групи компаній, 

материнською компанією яких є такі підприємства; 

- 

доходи від надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності інших 

юридичних осіб; 
1 191,5 

доходи від надання дозволених неаудиторських послуг підприємствам, що 

становлять суспільний інтерес; 
- 

доходи від надання неаудиторських послуг іншим юридичним особам 1 932,7 

12. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОВ’ЯЗАНИХ ОСІБ 

Пов’язаною особою ТОВ «АУДИТ-СЕРВІС ІНК» є ТОВ «ОРВІ-АУДИТ», засновники та  . 

 

 

Виконавчий директор 

ТОВ «АУДИТ-СЕРВІС ІНК»       Чучук Ю.В. 
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