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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

орган аудиторського самоврядування 

 
РАДА АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

25.02.2021 м. Київ № 54/12 

 

      

Про притягнення до професійної відповідальності  

та застосування дисциплінарного стягнення 

 

Керуючись нормами Закону України «Про аудит фінансової звітності 

та аудиторську діяльність» (далі – Закон), Статутом Аудиторської палати 

України, затвердженим рішенням з’їзду аудиторів України від 18.05.2019 

№1/11, Положенням про Раду Аудиторської палати України, затвердженим 

рішенням установчого з’їзду аудиторів України від 14.07.2018 (зі змінами та 

доповненнями), Рада Аудиторської палати України у складі Голови Ради 

Каменської Т.О., членів Ради – Барановської О.М., Іщенко Н.І., 

Нефьодової Д.Ю., Редько К.О., Романюка М.В., Сушка Д.В., Шульман М.К., 

розглянувши у відкритому засіданні дисциплінарну справу стосовно суб’єкта 

аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КРЕСТОН ГЕРЕНТІ 

ГРУП ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 35534802, номер реєстрації у Реєстрі 

аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 4488), 

 

ВСТАНОВИЛА: 

До Ради Аудиторської палати України від Комітету з контролю якості 

аудиторських послуг (далі – Комітет) надійшло Подання про застосування 

стягнень від 22.12.2020 (далі – Подання), в якому зазначено, що під час 

проведення перевірки з контролю якості аудиторських послуг 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА 

ФІРМА «КРЕСТОН ГЕРЕНТІ ГРУП ЮКРЕЙН» (далі – Суб’єкт аудиторської 

діяльності), виявлено в його діях ознаки професійного проступку, 

визначеного пунктом п’ятим частини п’ятої статті 42, а саме: недотримання 

вимог, встановлених частиною другою статті 22 та пунктом четвертим 

частини першої статті 23 Закону.  

Контроль якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності 

здійснюється шляхом проведення перевірки якості аудиторських послуг 

суб’єктів аудиторської діяльності щодо дотримання ними міжнародних 
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стандартів аудиту, принципу незалежності, ефективності внутрішньої 

системи контролю якості аудиторських послуг, дотримання вимог Закону 

(частина перша статті 40 Закону). 

Рада Аудиторської палати України за результатами перевірок з 

контролю якості в разі виявлення фактів вчинення професійного проступку 

застосовує до суб’єктів аудиторської діяльності стягнення (пункт 9 розділу 4 

Порядку проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.08.2019 № 362) 

(далі – Порядок). 

Відповідно до Плану-графіку проведення перевірок з контролю якості 

аудиторських послуг на 2020 рік, затвердженого рішенням Ради 

Аудиторської палати України від 29.11.2019 № 25/15, Комітетом проведено 

перевірку з контролю якості аудиторських послуг Суб’єкта аудиторської 

діяльності. За її результатами Комітетом: 

1) складено Звіт про результати перевірки з контролю якості 

аудиторських послуг від 22.12.2020. Зазначений Звіт затверджено рішенням 

Ради Аудиторської палати України від 05.01.2021 № 51/7 (пункт 1 розділу 4 

Порядку); 

2) направлено Раді Аудиторської палати України Подання, оскільки під 

час проведення перевірки з контролю якості аудиторських послуг та 

складання звіту за її результатами, Комітетом виявлено, що: 

 Суб’єктом аудиторської діяльності не внесені зміни у відомостях, що 

оприлюднюються в Реєстрі, щодо аудитора ОСОБА 1  (номер реєстрації у 

Реєстрі ХХХ), яка з 11.11.2020 припинила з ним трудові відносини (наказ про 

звільнення № 6-З від 11.11.2020); 

до перевірки не надані особові справи, що стосуються працівників 

Суб’єкта аудиторської діяльності, та, зокрема, аудитора ОСОБА 1, що 

надавали би докази перебування цього аудитора у штаті Суб’єкта 

аудиторської діяльності протягом періоду, що перевірявся (до дати 

звільнення); 

з 11.11.2020 за основним місцем роботи в Суб’єкті аудиторської 

діяльності працюють тільки два аудитори. Разом з тим, станом на дату Звіту 

про результати перевірки з контролю якості аудиторських послуг та дату 

Подання про застосування стягнень, суб’єктом аудиторської діяльності не 

подано відповідних змін до відомостей, що оприлюднені у Реєстрі. 

За результатами розгляду Подання, відповідних матеріалів справи, 

пояснень Суб’єкта аудиторської діяльності, Радою Аудиторської палати 

України (протокол від 21.02.2021 № 52) стосовно Суб’єкта аудиторської 

діяльності порушено дисциплінарну справу. 

Під час розгляду дисциплінарної справи встановлено наступне: 

- аудиторська діяльність регулюється Законом, іншими нормативно-

правовими актами та міжнародними стандартами аудиту (частина перша 

статті 3 Закону); 

- суб’єкт аудиторської діяльності - аудиторська фірма або аудитор, що 

відповідає таким критеріям: провадить аудиторську діяльність як фізична 
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особа - підприємець або провадить незалежну професійну діяльність; набув 

права на провадження аудиторської діяльності на підставах та в порядку, 

передбачених цим Законом; включений до Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності як суб’єкт аудиторської діяльності (пункт 21 частини 

першої статті 1 Закону); 

- реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (далі - Реєстр) - 

автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання 

інформації про аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають 

право на провадження аудиторської діяльності в Україні (пункт 19 частини 

першої статті 1 Закону); 

- в окремих розділах Реєстру повинні міститися, зокрема, відомості 

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

спосіб залучаються до провадження аудиторської діяльності, із зазначенням 

прізвища, ім’я, по батькові, номера реєстрації у Реєстрі (частина четверта 

статті 21 Закону); 

- 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 (частина друга статті 22 

Закону). 

Відповідно до пункту четвертого частини першої статті 23 Закону 

Суб’єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності має забезпечити, зокрема, достатній рівень кваліфікації 

та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг 

відповідно до міжнародних стандартів аудиту. В суб’єкті аудиторської 

діяльності за основним місцем роботи має працювати не менше трьох 

аудиторів.  

В той же час, виявлені факти неподання (несвоєчасного подання) 

Суб’єктом аудиторської діяльності відповідних відомостей (змін) не 

призвели до введення в оману замовника аудиторських послуг та/або інших 

осіб щодо відповідності аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності 

вимогам для проведення обов’язкового аудиту або обов’язкового аудиту 

підприємств, що становлять суспільний інтерес. 

Відповідно до пункту п’ятого частини п’ятої статті 42 Закону 

професійним проступком аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності є 

порушення вимог цього Закону щодо повноти, достовірності та своєчасності 

подання відомостей про аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності для 

оприлюднення у Реєстрі. 

З урахуванням наданих документів (Подання, довідки Комітету та 

відповідних матеріалів справи), отриманих від Суб’єкта аудиторської 

діяльності пояснень, Рада Аудиторської палати України дійшла висновку про 

вчинення Суб’єктом аудиторської діяльності професійного проступку, 

визначеного пунктом п’ятим частини п’ятої статті 42 Закону, що полягає в 

несуттєвому порушенні вимог Закону щодо своєчасності подання відомостей 
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для оприлюднення у Реєстрі, а саме: недотриманні вимог, встановлених 

частиною другою статті 22 та пунктом четвертим частини першої статті 23 

Закону. 

Радою Аудиторської палати України у відповідності до вимог статті 45 

Закону під час обрання виду стягнення враховано обставини вчинення 

Суб’єктом аудиторської діяльності порушення та його наслідки, серйозність 

та тривалість порушення, фінансовий стан Суб’єкта аудиторської діяльності, 

рівень співробітництва відповідальної особи з Аудиторською палатою 

України та те, що станом на дату розгляду дисциплінарної справи стягнення 

(відповідно до Закону) до Суб’єкта аудиторської діяльності не 

застосовувалися. 

З огляду на вищезазначене, керуючись статтями 42, 45  Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Рада 

Аудиторської палати України 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Притягнути до професійної відповідальності суб’єкта аудиторської 

діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КРЕСТОН ГЕРЕНТІ ГРУП ЮКРЕЙН» (код 

ЄДРПОУ 35534802, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності 4488) та застосувати до нього дисциплінарне 

стягнення у вигляді попередження. 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити 

це рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України з 

урахуванням вимог частини першої та абзацу першого частини другої статті 

44 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність».  

 

 

Голова АПУ                                                    Тетяна КАМЕНСЬКА 
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