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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

орган аудиторського самоврядування 

 
РАДА АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

24.09.2020 м. Київ № 46/8  

 

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 – Бондаря В.П., Іщенко Н.І., Редько К.О., 

Романюка М.В., Сушка Д.С., розглянувши у відкритому засіданні 

дисциплінарну справу стосовно аудитора Педак Валентини Федотівни (номер 

реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 100927), 

 

ВСТАНОВИЛА: 

До Аудиторської палати України 05.03.2020 надійшла  скарга                       

(вих. № ХХХ від ХХХ) ОСОБА 1 (далі – Скарга та Скаржник), яка містила 

відомості про наявність ознак професійного проступку в діях аудитора Педак 

Валентини Федотівни (далі – Аудитор), а саме: 

- надання ОСОБА 2 (далі –Підприємство) аудиторських послуг без 

включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторських послуг (далі – 

Реєстр), як суб’єкта аудиторської діяльності;  

- порушення під час надання Підприємству аудиторських послуг 

міжнародних стандартів аудиту (далі – МСА).  

Перевірка відомостей, зазначених у Скарзі, проводилася Комітетом з 

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

Закону. 

За результатами розгляду довідки Комітету від 10.08.2020 № 11, 

відповідних матеріалів перевірки відомостей, зазначених у скарзі, Радою 

Аудиторської палати України (протокол № 44 від 26.08.2020) стосовно 

аудитора порушено дисциплінарну справу. 

Під час розгляду дисциплінарної справи встановлено наступне.  
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11.10.2018 Аудитором у статусі фізичної особи – підприємця було 

укладено з Підприємством договір № 2304/2018. За результатами виконання 

договірних зобов’язань Підприємству було надано «Звіт незалежного 

аудитора про фактичні результати виконання завдання з узгоджених процедур 

ОСОБА 2» за 2018 рік» від 12.10.2018. 

Фізична особа-підприємець Педак Валентина Федотівна перебувала у 

Реєстрі аудиторських фірм та аудиторів, який вела Аудиторська палата 

України відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» 

від 22.04.1993 р. № 3125-XI (зі змінами і доповненнями) у період з 21.06.2007 

по 05.07.2012 (дата включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 

21.06.2007, номер Свідоцтва 4016, дата виключення з Реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів 05.07.2012). Зазначений Реєстр розміщений на архівній 

версії сайту Аудиторської палати України у мережі Інтернет за посиланням: 

https://www.apu.net.ua/reestr-auditorskikh-firm-ta-auditoriv/. 

Фізична особа-підприємець Педак Валентина Федотівна не подавала до 

Аудиторської палати України відомості щодо включення до розділу «Суб’єкти 

аудиторської діяльності» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності, відповідно до Закону. 

У своїх пояснення Аудитор зазначає, що: 

- договір з Підприємством нею було укладено 11.10.2018; 

- станом на дату укладання Договору на тлі загального нерозуміння 

умов надання аудиторських послуг (пов’язаних із введенням у дію Закону), 

нею не було враховано необхідність подання документів до розділу Реєстру 

«Суб’єкти аудиторської діяльності»; 

- після з’ясування неправомірності надання послуг наданий 

Підприємству звіт було нею було відкликано (лист Аудитора від 05.11.2018               

№ 05/11-18); 

- звіт Підприємством у діяльності не використовувався (лист 

Підприємства від 26.06.2020); 

- у подальшому Аудитором аудиторські послуги у статусі фізичної 

особи – підприємця не надавалися. 

Аудиторська діяльність регулюється Законом, іншими нормативно-

правовими актами та міжнародними стандартами аудиту (частина перша 

статті 3 Закону). 

Аудитор має право провадити аудиторську діяльність одноосібно лише 

після включення його до Реєстру як суб’єкта аудиторської діяльності (частина 

перша статті 4 Закону). 

Аудиторські послуги можуть надаватися лише суб’єктом аудиторської 

діяльності, якому таке право надано в порядку та на умовах, визначених 

Законом (частина перша статті 6 Закону). 

Аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності провадять аудиторську 

діяльність відповідно до міжнародних стандартів аудиту (частина перша статті 

13 Закону). 

Звіти за результатами надання аудиторських послуг оформляються 

відповідно до міжнародних стандартів аудиту та вимог Закону (частина п’ята 

статті 7 Закону). 
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З урахуванням наданих Комітетом документів (Скарги, довідки 

Комітету та відповідних матеріалів перевірки відомостей, зазначених у 

Скарзі), отриманих від Аудитора пояснень та документів, Рада Аудиторської 

палати України дійшла до висновку про вчинення Аудитором професійного 

проступку, що полягає в недотриманні під час надання аудиторських послуг 

вимог, встановлених:  

- частиною першою статті 4 Закону, частиною першої статті 6 Закону,  

частиною п’ятою статті 7 Закону; 

- параграфами 4-6, 8-9, 12-15, 17-18  Міжнародного стандарту супутніх 

послуг 4400 «Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової 

інформації», параграфом 11 Міжнародного стандарту контролю якості 

(МСКЯ) 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди 

фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні 

послуги». 

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 

за вчинення професійного проступку до аудитора не застосовувалися. 

З огляду на вищезазначене, керуючись статтями 4, 6, 7, 13, 42, 45 Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Рада 

Аудиторської палати України 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Притягнути до професійної відповідальності аудитора Педак 

Валентину Федотівну (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності 100927) та застосувати до неї 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».  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову 

Аудиторської палати України Каменську Тетяну Олександрівну. 

 

 

 

Голова АПУ                                                                      Т.О. Каменська  
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