
 
 

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

орган аудиторського самоврядування 

 
З’ЇЗД АУДИТОРІВ УКРАЇНИ 

 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

(проект) 
18 травня 2019 р.                        № 1/____

       Київ  
 

Про визначення розміру членських внесків на 2019 рік 

членів Аудиторської палати України – аудиторських фірм  

 Керуючись статтею 48 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність», відповідно до Статуту Аудиторської палати України, 

затвердженого рішенням установчого з’їзду аудиторів України 14 липня 2018 р., 

Порядку скликання та проведення з’їзду аудиторів України, затвердженого 

рішенням установчого з’їзду аудиторів України від 14 липня 2018 р., з’їзд 

аудиторів України 

ВИРІШИВ: 

Варіант 1:  

1. Визначити для членів Аудиторської палати України – аудиторських фірм 

членський внесок залежно від суми їх доходу за попередній  календарний рік, а 

саме: 

для аудиторських фірм з доходами від 0 до 200 тис. грн. включно у сумі 

2086 грн. (що складає 0,5 від розміру мінімальної заробітної плати установленої  на 

1 січня  поточного року); 

для аудиторських фірм з доходами від 200 до 500 тис. грн. включно  у сумі 

4173 грн. (що складає 1 розмір мінімальної заробітної плати установленої  на 1 

січня  поточного року); 

для аудиторських фірм з доходами від 500 до 1000 тис. грн. включно у сумі 

8346 грн. (що складає 2 розміри мінімальної заробітної плати установленої  на 1 

січня  поточного року); 

для аудиторських фірм з доходами від 1 000 до 2 500 тис. грн. включно у сумі 

12519 грн. (що складає 3 розміри мінімальної заробітної плати установленої  на 1 

січня  поточного року); 

для аудиторських фірм з доходами від 2 500 до 5 000 тис. грн. включно у сумі 

16692 грн. (що складає 4 розміри мінімальної заробітної плати установленої  на 1 

січня  поточного року); 
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для аудиторських фірм з доходами від 5 000 до 10 000 тис. грн. включно у 

сумі 20865 грн. (що складає 5 розмірів мінімальної заробітної плати установленої  

на 1 січня  поточного року); 

для аудиторських фірм з доходами від 10 000 до 20 000 тис. грн. включно у 

сумі 25038 грн. (що складає 6 розмірів мінімальної заробітної плати установленої  

на 1 січня  поточного року); 

для аудиторських фірм з доходами від 20 000 до 50 000 тис. грн. включно у 

сумі 29211 грн. (що складає 7 розмірів мінімальної заробітної плати установленої  

на 1 січня  поточного року); 

для аудиторських фірм з доходами від 50 000 до 100 000 тис. грн. включно у 

сумі 41730 грн. (що складає 10 розмірів мінімальної заробітної плати установленої  

на 1 січня  поточного року); 

для аудиторських фірм з доходами від 100 000 до 200 000 тис. грн. включно у 

50076 грн. (що складає 12 розмірів мінімальної заробітної плати установленої  на 1 

січня  поточного року); 

для аудиторських фірм з доходами більш як 200 000 тис. грн.  у сумі 62595 

грн. (що складає 15 розмірів мінімальної заробітної плати установленої  на 1 січня  

поточного року). 

 

Варіант 2: 

1. Визначити для членів Аудиторської палати України – аудиторських фірм 

членський внесок залежно від наявності (відсутності) в них права проводити 

обов’язковий аудит та обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес, а саме: 

для аудиторських фірм, які не мають права проводити обов’язковий аудит та 

обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 

інтерес у сумі 4173 грн., що складає 1 розмір мінімальної заробітної плати 

установленої  на 1 січня  поточного року; 

для аудиторських фірм, які мають право проводити обов’язковий аудит, крім 

обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 

інтерес у сумі 12519 грн., що складає 3 розміри мінімальної заробітної плати 

установленої  на 1 січня  поточного року; 

для аудиторських фірм, які мають право проводити обов’язковий аудит та 

обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 

інтерес у сумі 16692 грн., що складає 4 розміри мінімальної заробітної плати 

установленої  на 1 січня  поточного року. 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України опублікувати це 

рішення на офіційному веб-сайті Аудиторської палати України. 

                      

Голова з’їзду      _________ (ініціали, прізвище) 
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