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Повідомлення  

 щодо внесення аудиторами та суб’єктами аудиторської діяльності  

змін даних у відомостях до Реєстру аудиторів  

та суб’єктів аудиторської діяльності 

 

 З метою уникнення помилок, які можуть допускатися аудиторами та суб’єктами 

аудиторської діяльності, при внесенні змін даних у відомостях, які оприлюднені про 

них у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (далі – Реєстр), 

Секретаріат АПУ звертає увагу на наступне. 

 Згідно з вимогами частини другої статті 22 Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258 – VIII (далі – 

Закон) «Аудитор або суб’єкт аудиторської діяльності протягом 30 календарних днів 

з того дня, коли відбулись зміни у відомостях, які оприлюднені в Реєстрі або повинні 

бути до нього внесені згідно з вимогами цього Закону, зобов’язаний надіслати 

відповідні відомості (зміни) до Аудиторської палати України для їх оприлюднення». 

 Відповідно до пункту другого розділу IV Порядку ведення  Реєстру аудиторів 

та суб’єктів аудиторської діяльності, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 19.09.2018 р. № 766 (далі – Порядок) «У разі зміни даних у відомостях, 

які оприлюднені в Реєстрі або мають бути до нього внесені згідно з вимогами Закону 

та цього Порядку, аудитор або суб'єкт аудиторської діяльності зобов'язаний 

протягом 30 календарних днів з того дня, коли відбулись відповідні зміни, подати до 

Аудиторської палати України: 

- заяву про внесення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 

змін до оприлюднених відомостей, складену за формою згідно з додатком 3 до цього 

Порядку; 

- реєстраційну форму, де зазначаються відомості, в яких відбулися зміни». 

 

Звертаємо увагу аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що Заява про 

внесення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності змін до 

оприлюднених відомостей та Реєстраційні форми розміщені у мережі Інтернет на 

веб-сторінці Аудиторської палати України за посиланням: 

https://www.apu.com.ua/2018/10/04/реєстраційні-форми/. 

 

До уваги аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності наступна інформація: 

1) При внесенні змін до розділу «Аудитори» Реєстру, аудитором 

заповнюється: 

- Заява про внесення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 

змін до оприлюднених відомостей; 

- у повному обсязі Реєстраційна форма відомостей, що підлягають 

оприлюдненню у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності. Розділ 

«Аудитори»,  з позначкою «Зміни». 

 

https://www.apu.com.ua/2018/10/04/реєстраційні-форми/
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2) При внесенні змін до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності» Реєстру у 

частині відомостей щодо аудиторів, які одноосібно провадять аудиторську 

діяльність, аудитором заповнюється: 

- Заява про внесення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 

змін до оприлюднених відомостей; 

- у повному обсязі Реєстраційна форма відомостей про аудитора, який 

одноосібно провадить аудиторську діяльність, що підлягають оприлюдненню у 

Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, з позначкою «Зміни». 

 

3) При внесенні змін до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності» Реєстру у 

частині відомостей щодо юридичних осіб, що підлягають оприлюдненню у 

Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, аудиторською 

фірмою заповнюється: 

- Заява про внесення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 

змін до оприлюднених відомостей; 

- Реєстраційна форма відомостей про юридичну особу, що підлягають 

оприлюдненню у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, з 

позначкою «Зміни», де зазначаються відомості, у яких відбулися зміни. 

 

При заповненні Реєстраційної форми відомостей про юридичну особу щодо 

внесення змін,  аудиторській фірмі слід позначити той розділ, у якому вона має 

знаходитись після внесення, поданих нею,  змін, а саме: 

Розділ (необхідний розділ позначити символом «Х») 

1 Суб’єкти аудиторської діяльності   

2 
Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової 
звітності 

  

3 
Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової 
звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес 

  

 Звертаємо увагу аудиторських фірм, що Реєстраційна форма відомостей про 

юридичну особу складається з шести сторінок.  

 При поданні Реєстраційної форми відомостей про юридичну особу, з метою 

внесення змін до оприлюднених даних, заповнюється перша сторінка (з 2 по 23 

рядок), а також на наступних сторінках ті рядки, у яких відбулися зміни. 

 У разі, якщо у будь-якому рядку вилучається інформація та відповідний рядок 

залишається пустим, у даному рядку ставиться позначка «Х». 

 У разі відсутності відомостей на відповідних сторінках Реєстраційної форми, 

дані сторінки не заповнюються і не подаються. 
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При внесені змін до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають 

право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» Реєстру та розділу 

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

аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» 

Реєстру, суб’єктами аудиторської діяльності заповнюється: 

- Заява про внесення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 

змін до оприлюднених відомостей; 

- Реєстраційна форма відомостей про юридичну особу, що підлягають 

оприлюдненню у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, з 

позначкою «Зміни», де зазначаються відомості на першій сторінці (з 2 по 23 

рядок), а також усі відомості після рядка 79 «Відомості про  суб’єкт 

аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит 

фінансової звітності або який має право проводити обов’язковий аудит 

фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес», 

зокрема, щодо реквізитів договору страхування цивільно-правової 

відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, який 

провадить обов’язковий аудит фінансової звітності, відповідно до затвердженої 

Нацкомфінпослуг за погодженням з Органом суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю типової форми договору страхування, та Переліку 

аудиторів, які є працівниками, партнерами, учасниками або в інший спосіб 

залучаються до провадження аудиторської діяльності, та інше. 

У Заяві про внесення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 

змін до оприлюднених відомостей після рядка 9 «Прошу внести в Реєстр аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності зміни до оприлюднених відомостей про», у рядках 

10-11 аудитором або суб’єктом аудиторської діяльності коротко зазначається 

інформація щодо змін, які вносяться. 

Інформуємо про те, що аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності  мають 

подати до АПУ Реєстраційну форму та  Заяву про внесення до Реєстру аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності змін до оприлюднених відомостей у електронній 

формі на електронну адресу: reestr2018@apu.com.ua (при заповненні відповідних 

бланків просимо не змінювати заяву та реєстраційні форми додаванням рядків та 

стовпчиків) із обов’язковим підтвердженням на паперовому носії. 

 Звертаємо увагу аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що інформація 

в Реєстр вноситься після отримання паперових носіїв, які можуть подаватися до АПУ 

особисто або надсилатися поштою (заява та відповідна реєстраційна форма). 

 Відповідно до вимог частини шостої статті 22 Закону «Внесення відомостей 

про аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності до Реєстру здійснюється 

mailto:reestr2018@apu.com.ua


4 

 

протягом трьох робочих днів, упродовж яких уповноважена особа Аудиторської 

палати України перевіряє відповідність наданих відомостей інформації, що 

міститься про аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності у відкритих 

(публічних) державних реєстрах. У разі виявлення невідповідності поданих 

відомостей оприлюдненій інформації документи повертають із зазначенням 

конкретних невідповідностей. Після отримання роз’яснень або усунення 

невідповідностей документи приймаються для внесення їх до Реєстру».  

  

 

Секретаріат Аудиторської палати України 

 

 

 

 


