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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 МАЛОГО АУДИТОРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА «СТОРНО» У 

ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код 

ЄДРПОУ 21538169, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності 0117), 

 

ВСТАНОВИЛА: 

До Комітету з контролю якості аудиторських послуг (далі – Комітет) від 

Секретаріату Аудиторської палати України надійшло Подання (заява) про 

наявність ознак професійного проступку в діяннях аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності від 07.08.2020 (далі – Подання), яке містило відомості 

про наявність ознак професійного проступку в діях МАЛОГО 

АУДИТОРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА «СТОРНО» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (далі – Суб’єкт аудиторської 

діяльності), а саме: недотримання вимог Закону щодо повноти, достовірності та 

своєчасності подання відомостей для оприлюднення у Реєстрі.  

Перевірка відомостей, зазначених у Поданні, проводилася Комітетом з 

контролю якості аудиторських послуг (далі – Комітет) відповідно до статті 45 

Закону. 

За результатами розгляду довідки Комітету від 23.09.2020 № 19/58 (далі 

– довідка Комітету), відповідних матеріалів перевірки відомостей, зазначених у 



2 
 

Поданні, Радою Аудиторської палати України (протокол від 21.01.2021 № 52) 

стосовно Суб’єкта аудиторської діяльності порушено дисциплінарну справу. 

Повідомлення про порушення дисциплінарної справи направлено 

Суб’єкту аудиторської діяльності за адресою, що зазначена у Реєстрі та 

адресою, що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оскільки у 

вищезазначених реєстрах містяться розбіжності у інформації щодо 

місцезнаходження Суб’єкта аудиторської діяльності. 

Під час розгляду дисциплінарної справи встановлено наступне: 

- аудиторська діяльність регулюється Законом, іншими нормативно-

правовими актами та міжнародними стандартами аудиту (частина перша статті 

3 Закону); 

- аудиторська фірма - юридична особа, яка провадить виключно 

аудиторську діяльність та/або надає неаудиторські послуги на підставах та в 

порядку, що передбачені цим Законом та міжнародними стандартами аудиту 

(частина перша статті 1 Закону); 

- посадовою особою, яка відповідно до установчих документів здійснює 

керівництво аудиторською фірмою, може бути лише аудитор (частина третя 

статті 5 Закону); 

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

відповідає таким критеріям: провадить аудиторську діяльність як фізична особа 

- підприємець або провадить незалежну професійну діяльність; набув права на 

провадження аудиторської діяльності на підставах та в порядку, передбачених 

цим Законом; включений до Реєстру як суб’єкт аудиторської діяльності 

(частина перша статті 1 Закону); 

- Реєстр є публічним, оприлюднюється і підтримується в актуальному 

стані у мережі Інтернет на веб-сторінці Аудиторської палати України (частина 

третя статті 20 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). 

Разом з тим: 

- у графі «Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта 

аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі» розділу 

«Суб’єкти аудиторської діяльності» Реєстру оприлюднені номери реєстрації в 

Реєстрі чотирьох аудиторів; 

- у графі «Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - 

фізичних осіб» Реєстру оприлюднені відомості про засновника – ОСОБА 1; 

- 01.07.2019 аудитор ОСОБА 1 (номер Реєстрації в Реєстрі ХХХ) подала 

до Аудиторської палати України Заяву про внесення до Реєстру змін до 

оприлюднених відомостей, в якій вказала інформацію про припинення 

трудових відносин. Інформація про суб’єктів аудиторської діяльності, у складі 

яких аудитор здійснює аудиторську діяльність або з яким його пов’язують 

відносини партнерства, участі тощо, аудитором ОСОБА 1 не зазначено;  
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- 19.06.2019 аудитор ОСОБА 2 (номер Реєстрації в Реєстрі 1000434) 

подала до Аудиторської палати України Заяву про внесення до Реєстру змін до 

оприлюднених відомостей, в якій вказала інформацію про припинення 

трудових відносин із Суб’єктом аудиторської діяльності; 

- пояснень від Суб’єкта аудиторської діяльності стосовно 

невідповідності відомостей оприлюднених у Реєстрі не надходило.  

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. 

З урахуванням наданих документів (Подання, довідки Комітету та 

відповідних матеріалів перевірки відомостей, зазначених у Поданні), 

отриманих від Суб’єкта аудиторської діяльності пояснень та документів, Рада 

Аудиторської палати України дійшла висновку про вчинення Суб’єктом 

аудиторської діяльності професійного проступку, визначеного пунктом 5 

частини п’ятої статті 42 Закону, що полягає в несуттєвому порушенні вимог 

Закону щодо своєчасності подання відомостей для оприлюднення у Реєстрі.  

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 застосовувались.   

З огляду на вищезазначене, керуючись статтями 21, 22, 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 МАЛЕ АУДИТОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТОРНО» У ФОРМІ 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 

21538169, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності 0117) 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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