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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

орган аудиторського самоврядування 

 
РАДА АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16.06.2021 м. Київ № 59/9 

 

      

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 – 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 аудитора Вавілової Вікторії 

Валеріївни (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності 100876), директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «ПРОФІ-СЕРВІС», 

 

ВСТАНОВИЛА: 

До Аудиторської палати України від ОСОБА 1  (далі – Скаржник) 

надійшла «Скарга про порушення Товариством з обмеженою 

відповідальністю аудиторською фірмою «Профі-сервіс» (код ЄДРПОУ 

3157022, номер Реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності 4782) та її директором Вавіловою Вікторією Валеріївною (номер 

реєстрації 100876) під час здійснення аудиторської діяльності Міжнародних 

стандартів аудиту та неналежне виконання своїх професійних обов’язків» 

(далі – Скарга). 

Для перевірки відомостей, зазначених у Скарзі, Комітетом з контролю 

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

виконано ряд процедур, зокрема, надіслано запит (від 23.11.2020 № 01-01-

21/995) на ім’я директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «ПРОФІ-СЕРВІС» (далі – 
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Суб’єкт аудиторської діяльності) Вавілової Вікторії Валеріївни, в якому 

запропоновано надати пояснення по суті скарги та надати документи/їх копії, 

необхідні Комітету для виконання наданих йому статтею 45 Закону 

повноважень з перевірки відомостей, зазначених у Скарзі.  

На вищезазначений запит Комітету пояснень та документів/їх копій не 

надходило. 

Враховуючи, що за інформацією зазначеною у Скарзі, Скаржник не є 

жодною із стороною, між якими узгоджувалися умови надання послуг «з 

узгоджених процедур з окремих питань фінансово-господарської діяльності 

ОСОБА 2 відповідно до параграфу 4 Міжнародного стандарту супутніх 

послуг 4400 «Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно 

фінансової інформації», відсутності інформації та відповідних документів від 

Суб’єкта аудиторської діяльності, які б надавали докази виконання цього 

завдання Суб’єктом аудиторської діяльності у особі директора Вавілової 

Вікторії Валеріївни, а також, оскільки, відомості (інформація), на яких 

ґрунтується Скарга не оприлюднені, надати висновки та пропозиції щодо 

наявності підстав для порушення дисциплінарної справи  за результатами 

перевірки Комітетом відомостей, що зазначені у Скарзі не є можливим. 

Разом із цим, оскільки Суб’єктом аудиторської діяльності не надано 

відповідної інформації та копій документів, що зазначені у запиті Комітету, 

Комітетом ідентифіковано обставини,  відповідно до  частини сьомої  та 

восьмої статті 45 Закону, які свідчать про вчинення професійного проступку 

відповідно до частини п’ятої статті 42 Закону. 

За результатами розгляду довідки Комітету від 05.02.2021 №30 та 

доданих до неї матеріалів, Радою Аудиторської палати України, у порядку 

статті 45 Закону (протокол від 21.05.2021 № 57), стосовно директора 

Суб’єкта аудиторської діяльності - аудитора Вавілової Вікторії Валеріївни 

(далі – Аудитор) порушено дисциплінарну справу. 

Під час розгляду дисциплінарної справи Радою Аудиторської палати 

України встановлено наступне. 

Аудиторська діяльність регулюється Законом, іншими нормативно-

правовими актами та міжнародними стандартами аудиту (частина перша 

статті 3 Закону). 

Право на звернення до Ради нагляду та/або Аудиторської палати 

України із заявою (скаргою) щодо дій аудитора або суб’єкта аудиторської 

діяльності, яка може бути підставою для професійної відповідальності, має 

кожен, кому відомі факти таких дій (частина перша статті 45 Закону). 

Перевірка відомостей, зазначених у заявах (скаргах), що надходять до 

Аудиторської палати України, проводиться Комітетом з контролю якості 

аудиторських послуг Аудиторської палати України (частина п’ята статті 45 

Закону). 

Під час проведення перевірки Інспекція та Комітет з контролю якості 

аудиторських послуг Аудиторської палати України мають право отримувати 

за письмовим запитом від органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їхніх посадових та службових осіб, керівників підприємств, 
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установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, 

громадських об’єднань, фізичних осіб необхідну для проведення перевірки 

інформацію, опитувати осіб, яким відомі обставини вчинення діяння, що має 

ознаки професійного проступку (частина шоста статті 45 Закону). 

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхні посадові 

та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських 

об’єднань, фізичні особи, яким надіслано запит Інспекції або Комітету з 

контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України щодо 

отримання інформації, необхідної для проведення перевірки заяв (скарг) 

щодо дій аудиторів або суб’єктів аудиторської діяльності, зобов’язані не 

пізніше 10 робочих днів з дня отримання запиту надати відповідну 

інформацію, копії документів (частина сьома статті 45 Закону). 

Відмова в наданні інформації на запит Інспекції або Комітету з 

контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України, 

несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не 

відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом 

(частина восьма статті 45 Закону). 

З метою перевірки відомостей, зазначених у Скарзі, та на виконання 

повноважень, покладених на Аудиторську палату України Законом, 

Комітетом було направлено запит на ім’я директора Суб’єкта аудиторської 

діяльності. Згідно з повідомленням про вручення рекомендованого листа, 

28.11.2021 поштове відправлення було вручено адресату.  Разом з тим, ні 

інформації ні документів, у відповідь на запит, Комітетом отримано не було. 

Організаційно-правовою формою Суб’єкта аудиторської діяльності є 

товариство з обмеженою відповідальністю. 

Органами товариства є загальні збори учасників, наглядова рада (у разі 

утворення) та виконавчий орган. Виконавчий орган товариства здійснює 

управління поточною діяльністю товариства. До компетенції виконавчого 

органу товариства належить вирішення всіх питань, пов’язаних з 

управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до 

виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради 

товариства (у разі утворення) (статті 28 та 39 Закону України «Про 

товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»). 

Посадовою особою, яка відповідно до установчих документів здійснює 

керівництво аудиторською фірмою, може бути лише аудитор (частина третя 

статті 5 Закону). 

Відповідно до відомостей оприлюднених в Реєстрі аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності і Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Вавілова 

Вікторія Валеріївна є керівником (директором) Суб’єкта аудиторської 

діяльності. 

Підставою для притягнення аудитора та суб’єкта аудиторської 

діяльності до професійної відповідальності є вчинення ними професійного 

проступку (частина четверта статті 42 Закону). 
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Професійним проступком аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності 

є: 

1) невиконання або неналежне виконання своїх професійних 

обов’язків; 

2) недотримання вимог незалежності суб’єкта аудиторської діяльності; 

3) порушення міжнародних стандартів аудиту; 

4) ухилення суб’єктів аудиторської діяльності від проведення перевірки 

з контролю якості та/або невиконання рекомендацій, наданих за 

результатами проведення перевірок з контролю якості; 

5) порушення вимог цього Закону щодо повноти, достовірності та 

своєчасності подання відомостей про аудитора та суб’єкта аудиторської 

діяльності для оприлюднення у Реєстрі; 

6) порушення інших обов’язків, визначених цим Законом. 

Враховуючи вищезазначене, Рада Аудиторської палати України дійшла 

висновку про вчинення директором Суб’єкта аудиторської діяльності - 

аудитором Вавіловою Вікторією Валеріївною,  професійного проступку, а 

саме: порушення обов’язку, визначеного частиною сьомою статті 45 Закону 

щодо надання відповідної інформації, копій документів на запит Комітету. 

Радою Аудиторської палати України, у відповідності до вимог статті 45 

Закону, під час обрання виду стягнення враховано обставини вчинення 

порушення та його наслідки, серйозність та тривалість порушення, 

фінансовий стан Аудитора, рівень співробітництва з Аудиторською палатою 

України та те, що станом на дату розгляду дисциплінарної справи до 

Аудитора, відповідно до Закону, стягнення не застосовувалися. 

З огляду на вищезазначене, керуючись статтями 42, 45 Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Рада 

Аудиторської палати України 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Притягнути до професійної відповідальності аудитора Вавілову 

Вікторію Валеріївну (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності 100876), директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «ПРОФІ-СЕРВІС», 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».  

 

 

Голова АПУ                                                    Тетяна КАМЕНСЬКА 
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