
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

щодо затвердження нової редакції Реєстраційної форми відомостей про 

юридичну особу, що підлягають оприлюдненню у Реєстрі аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності 

 

 Секретаріат Аудиторської палати України інформує, що рішенням Ради 

Аудиторської палати України від 10.09.2020 № 45/1 внесені зміни до рішення 

Ради Аудиторської палати України від 27.09.2018 № 1/1 «Про затвердження 

реєстраційних форм відомостей, що підлягають оприлюдненню у Реєстрі 

аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності», в частині затвердження нової 

редакції «Реєстраційної форми відомостей про юридичну особу, що підлягають 

оприлюдненню у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності» (далі - 

Реєстраційна форма). 

Відповідно до частини першої статті 22 Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон) Радою нагляду за 

аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю на засіданні 02.10.2020 розглянуто та погоджено (протокол 

засідання Ради нагляду від 02.10.2020 № 9/25) Реєстраційну форму відомостей 

про юридичну особу, що підлягають оприлюдненню у Реєстрі аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності (лист ОСНАД від 15.10.2020 № 02-05/348). 

Звертаємо увагу суб’єктів аудиторської діяльності на зміни, які внесені до 

«Реєстраційної форми відомостей про юридичну особу, що підлягають 

оприлюдненню у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності», а 

саме: 

- з метою поліпшення комунікації, у Реєстраційній формі додано рядок 

«Інша додаткова контактна інформація (адреса, телефон, 

електронна адреса (зазначається за бажанням))», в якій суб’єкти 

аудиторської діяльності мають можливість зазначити додаткову 

контактну інформацію, окрім контактної інформації, яка міститься про 

суб’єкти аудиторської діяльності в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

та зазначена в рядку «Контактна інформація»; 

- до розділу «Рішення про проходження перевірки системи контролю 

якості аудиторських послуг (за наявності)» додано рядок «Інформація 

про чинне Свідоцтво про проходження перевірки системи 

контролю якості, видане АПУ (вилучається після затвердження 

результатів перевірки з контролю якості згідно Закону)». Отже, 

суб’єкти аудиторської діяльності, які пройшли перевірку контролю 

якості аудиторських послуг, здійснену Інспекцією із забезпечення 

якості або Комітетом з контролю якості аудиторських послуг 

Аудиторської палати України відповідно до вимог Закону, мають 

вилучити інформацію про Свідоцтво про проходження перевірки 

системи контролю якості, яка внесена до Реєстру аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності під час первинного формування. 

 Звертаємо увагу, що у разі, коли суб’єкт аудиторської діяльності вилучає 

інформацію, що оприлюднена у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської 



діяльності, то при заповненні  Реєстраційної форми у відповідному рядку 

ставиться позначка «Х». 

 Вищезазначена «Реєстраційна форма відомостей про юридичну особу, що 

підлягають оприлюдненню у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності» розміщена на офіційній вебсторінці Аудиторської палати України 

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

 

Секретаріат Аудиторської палати України 

 

16.10.2020 

 

 

 

 

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

