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15 років на ринку

Корпорація «Глобал Консалтинг»

Всі професійні послуги, що
необхідні для успішного старту
та розвитку вашого бізнесу

«Турбуємося про ваш бізнес…»
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>> Корпорація «Глобал Консалтинг» –
надійна аудиторсько-консалтингова
компанія. Вже 15 років підтримує власників
малого та середнього бізнесу.

>> Корпорація «Глобал Консалтинг» –
єдиний в Україні представник
Міжнародної асоціації незалежних
аудиторських і консультаційних фірм
AGN International.

>> Корпорація «Глобал Консалтинг» –член
Всеукраїнської асоціації консультантів з
управління.
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>> Сьогодні в Україні працюють 3 офіси
Корпорації «Глобал Консалтинг»: у Києві,
Харкові та Івано-Франківську.

>> Аудиторські фірми «Глобал Аудит» і
«Глобал Україна», адвокатське об'єднання
«Глобал Адвокат».

>> У компанії працюють адвокати та
юристи, сертифіковані аудитори,
податкові та фінансові консультанти,
бухгалтери з міжнародною кваліфікацією.
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AGN International
Корпорація «Глобал Консалтинг» – з 2007 року єдиний в 
Україні член Міжнародної асоціації незалежних 
аудиторських і консультаційних фірм AGN International.

AGN International сьогодні – це:
 TOP 20 найбільших аудиторських об'єднань у світі. 
 TOP 5 найбільших аудиторських асоціацій у світі.
 Виручка компаній перевищує $ 1,5 млрд. 
 88 країн світу.
 понад 10000 професійних аудиторів та консультантів. 
 близько 200 компаній у світі.
 близько 70 компаній в Європі.
 40 компаній в США.
 Штаб-квартира в Лондоні.



Комплекс послуг для бізнесу
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Контакти
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03035, м. Київ, Солом'янська площа, 2, офіс 505
+380 (44) 495-54-24, kiev@gc.ua

61058, м. Харків, вул. Сумська, 53
+380 (57) 758-56-06, info@gc.ua

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 44, 3 пов
+380 (342) 73-1000, if@gc.ua

Контакт-центр: 0-800-307-707
(дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів операторів 

Київстар та МТС по Україні
– безкоштовно)
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