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21.05.2021                                м. Київ                                  № 57/4  

 

Про дисциплінарні справи,  

що знаходяться на розгляді Ради Аудиторської палати України 
 

 Керуючись Законом України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» (зі змінами), Статутом Аудиторської палати України 

(нова редакція), затвердженим рішенням чергового 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), у зв’язку з встановленням протоколом позачергового 

засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій від 20.03.2021 № 11 з 23.03.2021 на території м. Києва 

«червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та застосування 

додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для 

«червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19, відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами та 

доповненнями), що унеможливило у період дії додаткових обмежувальних 

протиепідемічних заходів проведення засідань Ради Аудиторської палати України 

з особистою присутністю більш як половини її членів, та прийняття Радою 

Аудиторської палати України рішень, пов’язаних з виконанням Аудиторською 

палатою України делегованих повноважень, а також, з метою забезпечення прав 

аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності та дотримання засад змагальності 

при розгляді дисциплінарних справ, Рада Аудиторської палати України  
 

ВИРІШИЛА: 

1. Вважати  зупиненим з 23.03.2021 розгляд Радою Аудиторської палати 

України дисциплінарних справ, порушених щодо аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності 25.02.2021.  

2. Поновити з 21.05.2021 розгляд Радою Аудиторської палати України 

дисциплінарних справ, порушених щодо аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності 25.02.2021. 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити це 

рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України. 
 

Голова АПУ                                                    Тетяна КАМЕНСЬКА  
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