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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ  

орган аудиторського самоврядування 

 

ПРОТОКОЛ 

(ВИТЯГ) 

26.08.2020                                № 44 
 

позачергового засідання Ради Аудиторської палати України 
 

Дата проведення засідання  – 26 серпня 2020 року. 

Місце проведення засідання  –  м. Київ, вул.  Стрітенська, 10. 

Час проведення засідання  –  з 10:00 год. до 14:00 год. 
 

Присутні члени Ради Аудиторської палати України: 

Барановська О.М., Дзюба Л.А., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., 

Романюк М.В., Сушко Д.С., Шульман М.К. 
 

Присутні на засіданні члени Ради Аудиторської палати України в режимі 

on-line (без права голосу): Бондар В.П. 
 

Відсутні на засіданні члени Ради Аудиторської палати України:  

Церетелі Л.Г. 

Іщенко Н.І. 

<…> 

 

Головуючий на засіданні – Голова АПУ Каменська Т. О. 

Секретар – Добровольська Т. А. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Дзюба Л.А., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Романюк М.В., Сушко Д.С., 

Шульман М.К.). 

Рішення прийняте одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити наступний ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про поточний стан виконання рішень Ради Аудиторської палати України, 

прийнятих на попередніх засіданнях. 
                                              Голова АПУ Каменська Т.О. 

                                   Виконавчий директор Куреза Т. В. 

2. Про черговий з’їзд аудиторів України. 

                                              Голова АПУ Каменська Т.О. 

3. Про внесення змін до Кошторису Аудиторської палати України на 2020 рік. 
  Виконавчий директор Куреза Т. В. 

4. Про результати перевірки контролю якості аудиторських послуг, а саме: 
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4.1. ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БЛИСКОР ГАРАНТ»; 

4.2. ТОВ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ»; 

4.3. ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЯНІНА». 

4.4. ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІРАЖ» 

<…> 
   Голова Комітету з контролю якості 

аудиторських послуг Царенко О.В. 

5. Про оскарження рішення Ради Аудиторської палати України 

<…> 
                                            Голова АПУ Каменська Т.О. 

6. Про розгляд дисциплінарних справ  

<…> 
                                            Голова АПУ Каменська Т.О. 

7. Про результати перевірок відомостей, зазначених у заявах (скаргах), що 

надійшли до   Аудиторської палати України 

<…> 
   Голова Комітету з контролю якості 

                                              аудиторських послуг Царенко О.В. 

8. Про порушення дисциплінарних справ 

<…> 
 Голова Комітету з контролю якості 

                                            аудиторських послуг Царенко О.В. 

9. Про інформаційний матеріал Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC).  
                                           Член Ради АПУ Шульман М.К. 

10. Про Порядок відшкодування членам Ради Аудиторської палати України 

транспортних витрат та витрат на проживання, пов’язаних з участю у 

роботі Ради та виконанням її завдань. 
                                             Голова АПУ Каменська Т.О. 

11. Про звернення, що надійшли до Аудиторської палати України 

<…> 
Голова Комітету з контролю якості 

аудиторських послуг Царенко О.В. 

Виконавчий директор Куреза Т. В. 

12. Про рекомендації з практики застосування міжнародних стандартів аудиту 

щодо підпису звітів за результатами наданих аудиторських послуг. 
                                            Член Ради АПУ Шульман М.К. 

13. Про проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження 

Порядку взаємодії між Міністерством фінансів України, Державною 

аудиторською службою України, Органом суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю та Аудиторською палатою України в рамках 

формування системи управління та контролю за виконанням спільних 

операційних програм прикордонного співробітництва Європейського 

інструменту сусідства 2014-2020». 
                                              Голова АПУ Каменська Т.О. 

  Виконавчий директор Куреза Т. В. 

14. Різне. 
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14.1. Про оприлюднення інформації про узагальнені результати проведених 

перевірок з контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської 

діяльності за 2019 рік із деталізацією ідентифікованих типових недоліків. 

 

14.2. Інформація щодо відображення суб’єктами аудиторської діяльності 

відомостей у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності щодо 

свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг. 
 

__________________ 

  

1. Про поточний стан виконання рішень Ради Аудиторської палати 

України, прийнятих на попередніх засіданнях. 

 

<…> 

 

 

2. Про черговий з’їзд аудиторів України. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Дзюба Л.А., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Шульман М.К.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до рішення Ради Аудиторської палати України  

від 30.01.2020 № 29/1 «Про скликання чергового з’їзду аудиторів України» (зі 

змінами, внесеними рішенням Ради Аудиторської палати України від 

08.05.2020 № 37/1) (далі – рішення), а саме: 

1) пункт 1 рішення викласти в наступній редакції: 

«1. Визначити дату та місце проведення з’їзду аудиторів України після 

відміни карантину та/або скасування протиепідемічних заходів/карантинних 

обмежень в обсязі, достатньому для проведення з’їзду аудиторів України (з 

урахуванням можливості забезпечення рівних можливостей доступу аудиторів 

до участі у професійному самоврядуванні та недопущення загрози життю та 

здоров’ю аудиторів під час проведення цього з’їзду);  

2)  пункт 5 рішення викласти в наступній редакції: 

«5. Одночасно з прийняттям рішення про визначення дати та місця 

проведення з’їзду аудиторів України визначити, відповідно до вимог Порядку 

скликання та проведення з’їзду аудиторів України, строк прийняття 

пропозицій від членів Аудиторської палати України».  

2. Доручити Виконавчому директору Курезі Т.В. звернутися до Торгово-

Промислової палати України з пропозицією розірвати попередньо укладений 
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договір оренди приміщення від 19.02.2020 № 6 та здійснити, пов’язані з таких 

розірванням, розрахунки по ньому. 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України, з метою 

виконання вимоги частини третьої статті 48 Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність», проінформувати Орган 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю про прийняте рішення. 

4. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити 

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати 

України та у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери 

розповсюдження. 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 
<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Дзюба Л.А., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Шульман М.К.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Ініціювати внесення змін до Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність», зокрема, в частині впровадження 

можливості та механізму скликання та проведення з’їздів аудиторів  України в 

дистанційному режимі.  

 

3. Про внесення змін до Кошторису Аудиторської палати України на 2020 

рік. 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Дзюба Л.А., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Романюк М.В., Сушко Д.С., 

Шульман М.К.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1.  Погодити зміни до Кошторису Аудиторської палати України на 2020 

рік, затвердженого рішенням Ради Аудиторської палати України від 

26.02.2020 № 31/1 (в частині фінансування власних повноважень) та рішенням 

Ради нагляду за аудиторською діяльністю від 31.01.2020 (протокол № 1/17) (в 

частині фінансування делегованих повноважень) і викласти його у новій 

редакції (додається). 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України направити 

Кошторис Аудиторської палати України на 2020 рік (зі змінами) до Державної 
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установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» для 

затвердження в частині делегованих повноважень.  

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України винести на 

розгляд Ради Аудиторської палати України Кошторис Аудиторської палати 

України на 2020 рік (зі змінами) після його розгляду в Державній установі 

«Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю». 

 

4. Про результати перевірки контролю якості аудиторських послуг, а 

саме: 
4.1. ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БЛИСКОР ГАРАНТ»; 

4.2. ТОВ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА 

ПАРТНЕРИ»; 

4.3. ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЯНІНА». 

4.4. ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІРАЖ» 

 

<…> 

 
4.1.  

 

<…> 

 

 Голосували: 

«ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Дзюба Л.А., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В.); 

«УТРИМАЛИСЬ» - 1 член Ради Аудиторської палати України (Шульман 

М.К.). 

Рішення прийняте. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Звіт про результати перевірки з контролю якості 

аудиторських послуг ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БЛИСКОР ГАРАНТ» та 

обов’язкові до виконання рекомендації щодо усунення виявлених недоліків 

системи контролю якості (далі – обов’язкові до виконання рекомендації). 

2. Визнати суб’єкта аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

«БЛИСКОР ГАРАНТ» таким, що пройшов перевірку з контролю якості 

аудиторських послуг з обов’язковими до виконання рекомендаціями. 

3. Надати суб’єкту аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

«БЛИСКОР ГАРАНТ» обов’язкові до виконання рекомендації щодо усунення 

виявлених недоліків системи контролю якості та встановити строк їх 

виправлення до 01.12.2020. 

4. Комітету з контролю якості аудиторських послуг забезпечити 

відстеження виконання суб’єктом аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВОМ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

«БЛИСКОР ГАРАНТ» обов’язкових до виконання рекомендацій протягом 

встановленого строку для їх виправлення та подати звіт про результати 



6 
 

виконання обов’язкових до виконання рекомендацій на чергове засідання Ради 

Аудиторської палати України у грудні 2020 року. 

5. Це рішення набуває чинності з дня його оприлюднення на офіційному 

вебсайті Аудиторської палати України. 

6. Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити 

оприлюднення цього рішення на офіційному  вебсайті Аудиторської палати 

України. 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 

4.2.  

 

<…> 

 

Голосували: 

«ЗА» - 5 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В.); 

«УТРИМАЛИСЬ» - 2 члена Ради Аудиторської палати України (Дзюба 

Л.А., Шульман М.К.). 

Рішення прийняте. 

 

<…> 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Звіт про результати перевірки з контролю якості 

аудиторських послуг ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА 

«КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» та обов’язкові до виконання рекомендації щодо 

усунення виявлених недоліків системи контролю якості (далі – обов’язкові до 

виконання рекомендації). 

2. Визнати суб’єкта аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-

КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» таким, що 

пройшов перевірку з контролю якості аудиторських послуг з обов’язковими до 

виконання рекомендаціями. 

3. Надати суб’єкту аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-

КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» обов’язкові до 

виконання рекомендації щодо усунення виявлених недоліків системи 

контролю якості та встановити строк їх виправлення до 31.03.2021. 

4. Комітету з контролю якості аудиторських послуг забезпечити 

відстеження виконання суб’єктом аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВОМ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-

КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» обов’язкових до 

виконання рекомендацій протягом встановленого строку для їх виправлення 

та подати звіт про результати виконання обов’язкових до виконання 

рекомендацій на чергове засідання Ради Аудиторської палати України у квітні 

2021 року. 
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5. Це рішення набуває чинності з дня його оприлюднення на офіційному 

вебсайті Аудиторської палати України. 

6. Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити 

оприлюднення цього рішення на офіційному  вебсайті Аудиторської палати 

України. 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 

4.3.  

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 8 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Дзюба Л.А., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Сушко Д.С., Шульман М.К.). 

Рішення прийняте одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ:  
1. Затвердити Звіт про результати перевірки з контролю якості 

аудиторських послуг ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АУДИТОРСЬКА 

ФІРМА «ЯНІНА». 

2. За результатами перевірки з контролю якості аудиторських послуг 

визнати суб’єкта аудиторської діяльності – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЯНІНА» таким, що не пройшов перевірку з 

контролю якості аудиторських послуг. 

3. Секретаріату Аудиторської палати України  забезпечити 

оприлюднення цього рішення на офіційному  вебсайті Аудиторської палати 

України. 

4. Це рішення набуває чинності з дня його оприлюднення на офіційному 

вебсайті Аудиторської палати України. 

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 Член Ради Аудиторської палати України Сушко Д.С. покинув зал 

засідання Ради Аудиторської палати України.  

 
4.4.   

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Дзюба Л.А., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В.,  

Шульман М.К.). 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. Затвердити Звіт про результати перевірки з контролю якості 

аудиторських послуг ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІРАЖ» та 
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обов’язкові до виконання рекомендації щодо усунення виявлених недоліків 

системи контролю якості (далі – обов’язкові до виконання рекомендації). 

2. Визнати суб’єкта аудиторської діяльності – ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «МІРАЖ» таким, що пройшов перевірку з контролю якості 

аудиторських послуг з обов’язковими до виконання рекомендаціями. 

3. Надати суб’єкту аудиторської діяльності – ПРИВАТНОМУ  

ПІДПРИЄМСТВУ «МІРАЖ» обов’язкові до виконання рекомендації щодо 

усунення виявлених недоліків системи контролю якості та встановити строк їх 

виправлення до 31.03.2021. 

4. Комітету з контролю якості аудиторських послуг забезпечити 

відстеження виконання суб’єктом аудиторської діяльності – ПРИВАТНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «МІРАЖ» обов’язкових до виконання рекомендацій 

протягом встановленого строку для їх виправлення та подати звіт про 

результати виконання обов’язкових до виконання рекомендацій до 30.06.2021. 

5. Це рішення набуває чинності з дня його оприлюднення на офіційному 

вебсайті Аудиторської палати України. 

6. Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити 

оприлюднення цього рішення на офіційному  вебсайті Аудиторської палати 

України. 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

<…> 

 

 

5. Про оскарження рішення Ради Аудиторської палати України 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Дзюба Л.А., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В.,  

Шульман М.К.). 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. Рішення Ради Аудиторської палати України <…> залишити без змін. 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України підготувати проєкт 

відповіді на звернення <…> на наступне засідання Ради Аудиторської палати 

України. 

 

6. Про розгляд дисциплінарних справ  

 

<…> 

 

 

Голосували: 
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 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Дзюба Л.А., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Шульман М.К.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до рішення Ради Аудиторської палати України від 

17.06.2020 № 40/2 шляхом викладення пункту 2 рішення в наступній редакції: 

«2. Поновити, шляхом прийняття відповідних рішень, розгляд Радою 

Аудиторської палати України дисциплінарних справ, порушених рішеннями 

Ради Аудиторської палати України від 30.01.2020 (протокол № 29) та від 

27.02.2020 (протокол № 31) щодо аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності.  

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити це 

рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України. 
 

6.1.  

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Дзюба Л.А., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Шульман М.К.). 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Поновити розгляд Аудиторською палатою України дисциплінарної справу 

стосовно суб’єкта аудиторської діяльності <…>. 

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться                       

10 вересня 2020 року, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10, об 11 год. 00 

хв. 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України повідомити 

суб’єкта аудиторської діяльності про можливість участі його представника у 

розгляді дисциплінарної справи на засіданні Ради Аудиторської палати 

України особисто або без особистої присутності у приміщенні Аудиторської 

палати України (в режимі відеоконференції з використанням відповідних 

пристроїв (комп’ютерної техніки або смартфонів) з доступом до мережі 

Інтернет, які дозволяють передавати аудіосигнал та відеозображення).  
 

6.2.  

 

<…> 

 

Голосували: 
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 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Дзюба Л.А., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Шульман М.К.). 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Поновити розгляд Аудиторською палатою України дисциплінарної справу 

стосовно суб’єкта аудиторської діяльності <…>. 

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться                       

10 вересня 2020 року, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10, об 11 год. 15 

хв. 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України повідомити 

суб’єкта аудиторської діяльності  про можливість участі його представника у 

розгляді дисциплінарної справи на засіданні Ради Аудиторської палати 

України особисто або без особистої присутності у приміщенні Аудиторської 

палати України (в режимі відеоконференції з використанням відповідних 

пристроїв (комп’ютерної техніки або смартфонів) з доступом до мережі 

Інтернет, які дозволяють передавати аудіосигнал та відеозображення).  
 

6.3.  

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Дзюба Л.А., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Шульман М.К.). 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Поновити розгляд Аудиторською палатою України дисциплінарної справу 

стосовно суб’єкта аудиторської діяльності <…>. 

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться                       

10 вересня 2020 року, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10, об 11 год. 30 

хв. 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України повідомити 

суб’єкта аудиторської діяльності та скаржника про можливість участі його 

представника у розгляді дисциплінарної справи на засіданні Ради 

Аудиторської палати України особисто або без особистої присутності у 

приміщенні Аудиторської палати України (в режимі відеоконференції з 

використанням відповідних пристроїв (комп’ютерної техніки або смартфонів) 

з доступом до мережі Інтернет, які дозволяють передавати аудіосигнал та 

відеозображення).  
 

6.4.  

 

<…> 
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Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Дзюба Л.А., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Шульман М.К.). 

Рішення прийняте одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Поновити розгляд Аудиторською палатою України дисциплінарної справу 

стосовно суб’єкта аудиторської діяльності <…>. 

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться                       

10 вересня 2020 року, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10, об 11 год. 45 

хв. 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України повідомити 

суб’єкта аудиторської діяльності  та скаржника про можливість участі його 

представника у розгляді дисциплінарної справи на засіданні Ради 

Аудиторської палати України особисто або без особистої присутності у 

приміщенні Аудиторської палати України (в режимі відеоконференції з 

використанням відповідних пристроїв (комп’ютерної техніки або смартфонів) 

з доступом до мережі Інтернет, які дозволяють передавати аудіосигнал та 

відеозображення).  
 

6.5.  

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Дзюба Л.А., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Шульман М.К.). 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Поновити розгляд Аудиторською палатою України дисциплінарної справу 

стосовно суб’єкта аудиторської діяльності <…>. 

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться                       

10 вересня 2020 року, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10, о 12 год. 00 хв. 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України повідомити 

суб’єкта аудиторської діяльності  про можливість участі його представника у 

розгляді дисциплінарної справи на засіданні Ради Аудиторської палати 

України особисто або без особистої присутності у приміщенні Аудиторської 

палати України (в режимі відеоконференції з використанням відповідних 

пристроїв (комп’ютерної техніки або смартфонів) з доступом до мережі 

Інтернет, які дозволяють передавати аудіосигнал та відеозображення).  
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6.6.  

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Дзюба Л.А., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Шульман М.К.). 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Поновити розгляд Аудиторською палатою України дисциплінарної 

справи стосовно аудиторів <…>. 

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться 10 вересня 

2020 року, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10, о 12 год. 15 хв. 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України повідомити 

аудиторів та скаржника про можливість участі у розгляді дисциплінарної 

справи на засіданні Ради Аудиторської палати України особисто або без 

особистої присутності у приміщенні Аудиторської палати України (в режимі 

відеоконференції з використанням відповідних пристроїв (комп’ютерної 

техніки або смартфонів) з доступом до мережі Інтернет, які дозволяють 

передавати аудіосигнал та відеозображення). 
 

6.7.  

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Дзюба Л.А., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Шульман М.К.). 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Поновити розгляд Аудиторською палатою України дисциплінарної 

справи стосовно аудитора <…>. 

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться 10 вересня 

2020 року, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10, о 12 год. 45 хв. 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України повідомити 

аудитора та скаржника про можливість участі у розгляді дисциплінарної 

справи на засіданні Ради Аудиторської палати України особисто або без 

особистої присутності у приміщенні Аудиторської палати України (в режимі 

відеоконференції з використанням відповідних пристроїв (комп’ютерної 

техніки або смартфонів) з доступом до мережі Інтернет, які дозволяють 

передавати аудіосигнал та відеозображення). 
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7. Про результати перевірок відомостей, зазначених у заявах (скаргах), що 

надійшли до Аудиторської палати України 

 

<…> 

 

7.1. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Дзюба Л.А., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Шульман М.К.). 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Порушити дисциплінарну справу стосовно суб’єкта аудиторської 

діяльності <…>. 

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться 10 вересня 

2020 року, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10, о 13 год. 45 хв. 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України повідомити 

суб’єкта аудиторської діяльності та скаржника про можливість участі їх 

представників у розгляді дисциплінарної справи на засіданні Ради 

Аудиторської палати України особисто або без особистої присутності у 

приміщенні Аудиторської палати України (в режимі відеоконференції з 

використанням відповідних пристроїв (комп’ютерної техніки або смартфонів) 

з доступом до мережі Інтернет, які дозволяють передавати аудіосигнал та 

відеозображення). 

 

7.2. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Дзюба Л.А., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Шульман М.К.). 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Порушити дисциплінарну справу стосовно суб’єкта аудиторської 

діяльності <…>. 

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться 24 вересня 

2020 року, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10, об 11 год. 00 хв. 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України повідомити 

суб’єкта аудиторської діяльності та скаржника про можливість участі їх 

представників у розгляді дисциплінарної справи на засіданні Ради 
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Аудиторської палати України особисто або без особистої присутності у 

приміщенні Аудиторської палати України (в режимі відеоконференції з 

використанням відповідних пристроїв (комп’ютерної техніки або смартфонів) 

з доступом до мережі Інтернет, які дозволяють передавати аудіосигнал та 

відеозображення). 

 

7.3. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Дзюба Л.А., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Шульман М.К.). 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Порушити дисциплінарну справу стосовно суб’єкта аудиторської 

діяльності <…>. 

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться 24 вересня 

2020 року, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10, об 11 год. 30 хв. 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України повідомити 

суб’єкта аудиторської діяльності та скаржника про можливість участі їх 

представників у розгляді дисциплінарної справи на засіданні Ради 

Аудиторської палати України особисто або без особистої присутності у 

приміщенні Аудиторської палати України (в режимі відеоконференції з 

використанням відповідних пристроїв (комп’ютерної техніки або смартфонів) 

з доступом до мережі Інтернет, які дозволяють передавати аудіосигнал та 

відеозображення). 

 

7.4. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Дзюба Л.А., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Шульман М.К.). 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Порушити дисциплінарну справу стосовно суб’єкта аудиторської 

діяльності <…>. 

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться 24 вересня 

2020 року, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10, о 12 год. 00 хв. 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України повідомити 

суб’єкта аудиторської діяльності та скаржника про можливість участі їх 
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представників у розгляді дисциплінарної справи на засіданні Ради 

Аудиторської палати України особисто або без особистої присутності у 

приміщенні Аудиторської палати України (в режимі відеоконференції з 

використанням відповідних пристроїв (комп’ютерної техніки або смартфонів) 

з доступом до мережі Інтернет, які дозволяють передавати аудіосигнал та 

відеозображення). 

 

7.5. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Дзюба Л.А., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Шульман М.К.). 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Порушити дисциплінарну справу стосовно суб’єкта аудиторської 

діяльності <…>. 

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться 24 вересня 

2020 року, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10, о 12 год. 30 хв. 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України повідомити 

суб’єкта аудиторської діяльності та скаржника про можливість участі їх 

представників у розгляді дисциплінарної справи на засіданні Ради 

Аудиторської палати України особисто або без особистої присутності у 

приміщенні Аудиторської палати України (в режимі відеоконференції з 

використанням відповідних пристроїв (комп’ютерної техніки або смартфонів) 

з доступом до мережі Інтернет, які дозволяють передавати аудіосигнал та 

відеозображення). 

 
7.6. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Дзюба Л.А., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Шульман М.К.). 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Порушити дисциплінарну справу стосовно суб’єкта аудиторської 

діяльності <…>. 

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться 24 вересня 

2020 року, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10, о 13 год. 00 хв. 
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3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України повідомити 

суб’єкта аудиторської діяльності та скаржника про можливість участі їх 

представників у розгляді дисциплінарної справи на засіданні Ради 

Аудиторської палати України особисто або без особистої присутності у 

приміщенні Аудиторської палати України (в режимі відеоконференції з 

використанням відповідних пристроїв (комп’ютерної техніки або смартфонів) 

з доступом до мережі Інтернет, які дозволяють передавати аудіосигнал та 

відеозображення). 

 

7.7. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Дзюба Л.А., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Шульман М.К.). 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Порушити дисциплінарну справу стосовно суб’єкта аудиторської 

діяльності <…>. 

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться 24 вересня 

2020 року, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10, о 13 год. 20 хв. 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України повідомити 

суб’єкта аудиторської діяльності та скаржника про можливість участі їх 

представників у розгляді дисциплінарної справи на засіданні Ради 

Аудиторської палати України особисто або без особистої присутності у 

приміщенні Аудиторської палати України (в режимі відеоконференції з 

використанням відповідних пристроїв (комп’ютерної техніки або смартфонів) 

з доступом до мережі Інтернет, які дозволяють передавати аудіосигнал та 

відеозображення). 

 

7.8. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Дзюба Л.А., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Шульман М.К.). 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Порушити дисциплінарну справу стосовно суб’єкта аудиторської 

діяльності <…>. 
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2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться 24 вересня 

2020 року, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10, о 13 год. 40 хв. 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України повідомити 

суб’єкта аудиторської діяльності та скаржника про можливість участі їх 

представників у розгляді дисциплінарної справи на засіданні Ради 

Аудиторської палати України особисто або без особистої присутності у 

приміщенні Аудиторської палати України (в режимі відеоконференції з 

використанням відповідних пристроїв (комп’ютерної техніки або смартфонів) 

з доступом до мережі Інтернет, які дозволяють передавати аудіосигнал та 

відеозображення). 

 

7.9. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Дзюба Л.А., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Шульман М.К.). 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Порушити дисциплінарну справу стосовно суб’єкта аудиторської 

діяльності <…>. 

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться 24 вересня 

2020 року, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10, о 14 год. 00 хв. 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України повідомити 

суб’єкта аудиторської діяльності та скаржника про можливість участі їх 

представників у розгляді дисциплінарної справи на засіданні Ради 

Аудиторської палати України особисто або без особистої присутності у 

приміщенні Аудиторської палати України (в режимі відеоконференції з 

використанням відповідних пристроїв (комп’ютерної техніки або смартфонів) 

з доступом до мережі Інтернет, які дозволяють передавати аудіосигнал та 

відеозображення). 

 

<…> 

 

7.10. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Дзюба Л.А., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Шульман М.К.). 

Рішення прийняте одноголосно. 

 



18 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Порушити дисциплінарну справу стосовно аудитора <…>. 

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться 24 вересня 

2020 року, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10, о 14 год. 15 хв. 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України повідомити 

суб’єкта аудиторської діяльності та скаржника про можливість участі їх 

представників у розгляді дисциплінарної справи на засіданні Ради 

Аудиторської палати України особисто або без особистої присутності у 

приміщенні Аудиторської палати України (в режимі відеоконференції з 

використанням відповідних пристроїв (комп’ютерної техніки або смартфонів) 

з доступом до мережі Інтернет, які дозволяють передавати аудіосигнал та 

відеозображення). 
 

7.11. 

 

<…> 

 

7.12. 

 

<…> 

 

8. Про порушення дисциплінарних справ 

 

<…> 

 

9. Про інформаційний матеріал Міжнародної федерації бухгалтерів 

(IFAC).  

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Дзюба Л.А., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Шульман М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України звернутись до 

Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC) за отриманням дозволу на 

переклад та розміщення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України 

інформаційного матеріалу для аудиторів в умовах COVID-19, що стосується 

проведення огляду проміжної фінансової звітності: ІAASB Staff Audit Practice 

Alert June 2020: Review Engagements on Interim Financial Information in the 

Current Evolving Environment Due to COVID-19. 

2. Доручити  члену Ради Аудиторської палати України Шульман М.К. 

здійснити переклад вищезазначеного інформаційного матеріалу після 



19 
 

отримання дозволу на переклад від Міжнародній федерації бухгалтерів 

(IFAC). 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України розмістити на 

офіційному вебсайті Аудиторської палати України зазначений матеріал після  

його перекладу. 
                                            

10. Про Порядок відшкодування членам Ради Аудиторської палати 

України транспортних витрат та витрат на проживання, пов’язаних з 

участю у роботі Ради та виконанням її завдань. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Дзюба Л.А., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Шульман М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести до Порядку відшкодування членам Ради Аудиторської палати 

України транспортних витрат та витрат на проживання, пов’язаних з участю у 

роботі Ради та виконанням її завдань, затвердженого рішенням Ради 

Аудиторської палати України від 25.07.2019 № 17/4 (далі – Порядок), такі 

зміни: 

1.1. викласти пункт 4 Порядку в наступній редакції: 

«4. Витрати на проїзд (у тому числі на перевезення багажу, бронювання 

транспортних квитків) членам Ради Аудиторської палати України до місця 

призначення і назад, у тому числі до м. Києва і назад, компенсуються в розмірі 

вартості проїзду повітряним, залізничним та автомобільним транспортом з 

урахуванням усіх витрат, пов’язаних із придбанням транспортних квитків (у 

тому числі електронних квитків) та страхових платежів на транспорті»; 

1.2. викласти пункт 6 Порядку в наступній редакції: 

«6. Гранична сума витрат на найм житлового приміщення за добу (з 

урахуванням суми бронювання), що відшкодовується членам Ради 

Аудиторської палати України, не може перевищувати суму, еквівалентну 100 

євро, визначену за офіційним курсом Національним банком України на дату 

видачі наказу про відшкодування транспортних витрат та/або витрат на 

проживання»; 

1.3. у тексті Порядку слово «переїзд» в усіх відмінках замінити словом 

«проїзд» у відповідних відмінках. 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити це 

рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України. 

 

11. Про звернення, що надійшли до Аудиторської палати України 

 

<…> 
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11.1. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Дзюба Л.А., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Шульман М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проєкт відповіді Аудиторської палати України на звернення 

<…>, що додається та доручити Голові Аудиторської палати України 

підписати лист. 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України направити лист 

заявнику. 
 
 

11.2. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Дзюба Л.А., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Шульман М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проєкт відповіді Аудиторської палати України на звернення 

<…>. 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України направити лист 

заявнику. 

 

12. Про рекомендації з практики застосування міжнародних стандартів 

аудиту щодо підпису звітів за результатами наданих аудиторських 

послуг. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Дзюба Л.А., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Шульман М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити Рекомендації з практики застосування міжнародних 

стандартів аудиту щодо підпису звітів за результатами наданих аудиторських 

послуг, що не є аудитом фінансової звітності з урахуванням пропозиції <…>. 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України розмістити  

Рекомендації з практики застосування міжнародних стандартів аудиту щодо 

підпису звітів за результатами наданих аудиторських послуг, що не є аудитом 

фінансової звітності на офіційному сайті Аудиторської палати України. 

 

13. Про проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження 

Порядку взаємодії між Міністерством фінансів України, Державною 

аудиторською службою України, Органом суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю та Аудиторською палатою України в рамках 

формування системи управління та контролю за виконанням спільних 

операційних програм прикордонного співробітництва Європейського 

інструменту сусідства 2014-2020». 

 

<…> 
 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Дзюба Л.А., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Шульман М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Схвалити підготовлені пропозиції до проєкту Порядку взаємодії між 

Міністерством фінансів України, Державною аудиторською службою України, 

Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та Аудиторською 

палатою України в рамках формування системи управління та контролю за 

виконанням спільних операційних програм прикордонного співробітництва 

Європейського інструменту сусідства 2014-2020. 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України направити їх до 

Міністерства фінансів України. 

 

14. Різне. 

14.1. Про оприлюднення інформації про узагальнені результати 

проведених перевірок з контролю якості аудиторських послуг 

суб’єктів аудиторської діяльності за 2019 рік із деталізацією 

ідентифікованих типових недоліків. 
 

<…> 
 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Дзюба Л.А., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Шульман М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 



22 
 

 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити 

надані Комітетом з контролю якості аудиторських послуг узагальнені 

результати проведених перевірок з контролю якості аудиторських послуг 

суб’єктів аудиторської діяльності за 2019 рік із деталізацією ідентифікованих 

типових недоліків на офіційному сайті Аудиторської палати України. 

 

<…> 

 

14.2. Інформація щодо відображення суб’єктами аудиторської діяльності 

відомостей у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 

щодо свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Дзюба Л.А., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Шульман М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Доручити Комітету з контролю якості з аудиторських послуг провести 

перевірки достовірності відомостей, внесених до Реєстру аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності <…>. 

 
<…> 

 

Голова АПУ  (підпис)   Т. О.    Каменська  

 

 

Секретар    (підпис)   Т. А.  Добровольська  


	Присутні члени Ради Аудиторської палати України:

