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Кому: Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України, 
17 березня 2022 р. 
 
Естонське суспільство та аудиторська спільнота були шоковані, коли Російська 
Федерація напала на Україну 24 лютого цього року. Триваючі напади на Україну, у 
тому числі напади на мирне населення, тепер є частиною повсякденного життя 
естонців, а також усіх європейців. В Естонії є велика підтримка України, як з боку її 
державних інституцій, так ї суспільства. Ми всі сподіваємося, що Україна, борючись за 
свою незалежність, а також за наші європейські цінності, буде успішною, переможе! 
 
Асоціація аудиторів Естонії є юридичною особою публічного права, що представляє 
всіх естонських аудиторів та аудиторських фірм. Наші члени звернулися до нас із 
пропозиціями, як допомогти Україні, а точніше тисячам українських біженців, 
які прибули до Естонії. Оскільки членами нашої асоціації є аудитори та 
аудиторські фірми, то було запропоновано, що ми можемо найкраще допомогти 
біженцям, запропонувавши їм сповнену професійного змісту роботу, роботу, для 
якої вони мають кваліфікацію. Ми знаємо, що більшість біженців – це жінки, 
здебільшого з маленькими дітьми, і естонські аудиторські фірми врахують цей 
фактор, пропонуючи гнучкі умови праці. Крім того, в пропозиції зазначається, що 
співробітництво не обов’язково припиняється, коли українці зможуть повернутися 
додому, оскільки віддалена робота є цілком можливою. 
 
Забезпечення роботою українських біженців організовано централізовано в Естонії 
Фондом страхування на випадок безробіття 
 (see www.tootukassa.ee and www.tootukassa.ee (.pdf)). Деякі аудиторські фірми вже 
розмістили там свої пропозиції щодо роботи. Але головне, чому ми пишемо цей лист, 
— це запитати, чи підтримує Українська федерація професійних бухгалтерів та 
аудиторів якісь контакти зі своїми членами? Зрозуміло, що діяльність вашої 
організації також зазнала змін, а можливо, навіть була зупинена війною, але якщо у 
вас все ще є канали зв’язку з вашими членами, можливо, можна розіслати відповідне 
повідомлення тим аудиторам (або людям з подібними навичками), які прибули до 
Естонії? 
 
Якщо ви вважаєте, що це – варіант, будь ласка, повідомте нам про це, і ми розробимо 
коротке та зрозуміле повідомлення тим українським біженцям в Естонії, які мають 
аудиторські вміння та навички, щодо можливостей роботи в естонських 
аудиторських фірмах. Ми також зрозуміємо, якщо на Вашу думку, така пропозиція не 
є реалістичною. У такому випадку, будьте впевнені, естонські аудитори як приватні 
особи все одно надають значну допомогу Україні та її біженцям разом з усіма 
естонцями! 
 
Чекаю на Вашу відповідь, сподіваюся на швидке та успішне закінчення війни! 
 
Март-Мартін Аренгу 
Президент Естонської асоціації аудиторів / дипломований бухгалтер 
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