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Аудиторський контроль України –

молода перспективна команда 

професіоналів з досвідом роботи в 

сфері бухгалтерського та 

податкового обліку, аудиту, HR 

супроводу та суміжних юридичних

послуг в сегменті малого і 

середнього бізнесу



ЄВТУШЕНКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА ДИРЕКТОР, АУДИТОР
АУДИТОР, ДВІ ВИЩІ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ «ОБЛІК І АУДИТ» І «ЯКІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ
ТА СЕРТИФІКАЦІЯ» ВИПУСКНИЦЯ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

СЕРТИФІКАТ АУДИТОРА №007165, СЕРТИФІКАТ СAP 0015143 ВІД 15.12.2011, ДОСВІД РОБОТИ В 
СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ПОНАД 9 РОКІВ.



CТАВНІЧЕНКО ЄВГЕНІЯ

АНАТОЛІЇВНА, БУХГАЛТЕР

Керівник філії “Аудиторський Контроль України” у 
м.Київ. Закінчила Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Ірпінський економічний
коледж» за напрямком підготовки «Облік і аудит» та 
здобула кваліфікацію бакалавра з обліку і аудиту.

Досвід роботи в сфері бухгалтерського та 
податкового обліку на підприємствах аграрного 
сектора. Основні обов’язки – ведення бухгалтерського
та податкового обліку.



КОЗЕЛ ДІАНА ВІТАЛІЇВНА, 
ЮРИСКОНСУЛЬТ

Юрисконсульт, має вищу освіту за спеціальністю

– “Право”,яка отримана в Університеті митної

справи та фінансів.

Досвід роботи у приватного адвоката, досвід

роботи у митній сфері, работа з суб’єктами ЗЕД, 

має професійний досвід у складанні

процесуальних документів, приймала участь у 

судових засіданнях, учасник круглих столів у 

Третьому Дніпропетровському центрі

безоплатної правової допомоги, учасник

Антикорупційного форуму « Рух за очищення».



АНТОНЮК НАТАЛІЯ
ВОЛОДИМИРІВНА, БУХГАЛТЕР

Вища освіта, Донецький Національний

Університет, факультет обліково-фінансовий, 

спеціальність «Фінанси», диплом спеціаліста.

Має досвід роботи в банківській сфері, а також

в сфері бухгалтерського та податкового обліку

на підприємствах, основні обов’язки –

бухгалтерський і податковий облік.



СВІТЕНКО СВІТЛАНА
МИКОЛАЇВНА, БУХГАЛТЕР

Освіта – вища, економіст за спеціальністю «Облік та 

аудит», закінчила Державний інститут післядипломної

освіти керівників та спеціалістів металургійного

комплекса України.

Пройшла навчання за програмою сертифікації CAP / 

CIPA в Україні з предмету «Управлінський облік 1».

Маю досвід роботи в сфері бухгалтерського та 

податкового обліку на підприємствах оптової торгівлі

та виробничих підприємствах.



РОЩУПКИНА ЛАРИСА 
ВАЛЕРІЇВНА, БУХГАЛТЕР

Спеціаліст з бухгалтерського обліку. Має вищу

освіту-Українська державна академія залізничного

транспорту за спеціальністю «Облік і аудит»; 

базова вища освіта-Луганський будівельний

технікум транспортного будівництва за 

спеціальністю «Бухгалтерський облік».

Досвід роботи більше 10 років по організації, 

постановки та ведення бухгалтерського, 

податкового та управлінського обліків на 

виробничих підприємствах і підприємствах в 

сфері оптової торгівлі.



ЗАРОВНА ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА , 
БУХГАЛТЕР

Закінчила Житомирський державний 

технологічний університет за напрямком 

підготовки «Облік і оподаткування» та здобула 

кваліфікацію магістра з обліку та оподаткування

Основні обов’язки – ведення бухгалтерського та 

податкового обліку .


