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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

орган аудиторського самоврядування 

 
РАДА АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

18.11.2021    Київ                   № 73/1 

 

      

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 

(нова редакція), затвердженим рішенням з’їзду аудиторів України від 17.07.2021 

(протокол № 2), Положенням про Раду Аудиторської палати України (нова 

редакція), затвердженим рішенням чергового з’їзду аудиторів України від 

17.07.2021 № 2/5, Рада Аудиторської палати України у складі Каменської Т.О., 

членів Ради – Барановської О.М., Дзюби Л.А., Іщенко Н.І., Нефьодової Д.Ю., 

Редько К.О., Романюка М.В., Сушка Д.С., Церетелі Л.Г., Шульман М.К., 

розглянувши на черговому засіданні дисциплінарну справу стосовно суб’єкта 

аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «БЛИСКОР» (код ЄДРПОУ 30116289, номер реєстрації 

у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 1992),  
 

ВСТАНОВИЛА: 

До Ради Аудиторської палати України від Комітету з контролю якості 

аудиторських послуг (далі – Комітет) надійшло подання про застосування стягнень 

від 22.09.2021 (далі – подання), в якому зазначено, що ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ 

«БЛИСКОР» (далі – САД) не дотримано вимоги щодо повноти, достовірності та 

своєчасності  внесення інформації, яка підлягає оприлюдненню у Реєстрі аудиторів 

та суб’єктів аудиторської діяльності (далі – Реєстр) відповідно до вимог Закону, 

зокрема щодо залучення для надання аудиторських послуг аудиторів ОСОБА 1 

(номер реєстрації у Реєстрі – ІНФОРМАЦІЯ 1), ОСОБА 2 (номер реєстрації у 

Реєстрі – ІНФОРМАЦІЯ 2) та ОСОБА 3 (номер реєстрації у Реєстрі – 

ІНФОРМАЦІЯ 3). 

Окрім цього, в поданні зазначено про порушення САД вимог частини 

тринадцятої статті 15 Закону щодо повноти та своєчасності сплати фіксованого 

внеску, що становить 0,3 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 
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січня звітного року, з кожного аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом 

аудиторської діяльності за результатами надання аудиторських послуг з 

обов’язкового аудиту у 2019, 2020 та 2021 роках.  

Комітетом на підставі направлення на перевірку № 29 від 20 липня 2021 

року, у період з 04.08.2021 – 13.08.2021, було проведено перевірку контролю якості 

аудиторських послуг, що надавались САД у період з 27 квітня 2017 року по 04 

серпня 2021 року. На дату початку перевірки САД перебував у Розділі «Суб’єкти 

аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової 

звітності» Реєстру. 

За результатами розгляду подання Комітету та доданих до нього матеріалів 

перевірки Радою Аудиторської палати України (протокол від 28.10.2021 № 71), у 

порядку статті 45 Закону, відносно САД порушено дисциплінарну справу. 
 

Нормативно-правове обґрунтування 

Аудиторська діяльність регулюється Законом, іншими нормативно-

правовими актами та міжнародними стандартами аудиту (частина перша статті 3 

Закону). 

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону аудиторська 

діяльність – незалежна професійна діяльність аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності, зареєстрованих у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності, з надання аудиторських послуг. 

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 1 Закону аудиторські послуги - 

аудит, огляд фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, виконання 

завдань з іншого надання впевненості та інші професійні послуги, що надаються 

відповідно до міжнародних стандартів аудиту.  

Аудиторські послуги можуть надаватися лише суб’єктом аудиторської 

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

Законом (частина перша статті 6 Закону). 

За положеннями пункту 3 частини першої статті 1 Закону аудиторська 

діяльність – незалежна професійна діяльність аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності, зареєстрованих у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності, з надання аудиторських послуг. 

Суб’єкти аудиторської діяльності можуть надавати аудиторські послуги 

лише після включення до Реєстру (частина перша статті 20 Закону). 

Реєстр складається з таких розділів: 

1) аудитори; 

2) суб’єкти аудиторської діяльності; 

3) суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий 

аудит фінансової звітності; 

4) суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий 

аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес  

(частина перша статті 21 Закону). 

Реєстр є публічним, оприлюднюється і підтримується в актуальному стані у 

мережі Інтернет на вебсторінці Аудиторської палати України. Відомості, що 

містяться в Реєстрі, є відкритими і загальнодоступними з можливістю цілодобового 

вільного доступу та копіювання (частина третя статті 20 Закону).  
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Призначеним для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності 

може бути суб’єкт аудиторської діяльності, який відповідає вимогам, встановленим 

цим Законом, та включений до відповідного розділу Реєстру (частина перша статті 

29 Закону). 

  В окремих розділах Реєстру містяться відомості про суб’єктів аудиторської 

діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності та 

обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 

інтерес, зокрема: перелік аудиторів, які є працівниками, партнерами, учасниками 

або в інший спосіб залучаються до провадження аудиторської діяльності, із 

зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, номера реєстрації у Реєстрі (частина 

четверта статті 21 Закону). 

Відповідно до частини другої статті 4 Закону аудитор провадить аудиторську 

діяльність у складі аудиторської фірми та/або як фізична особа - підприємець чи 

провадить незалежну професійну діяльність, за умови що така особа не є 

працівником аудиторської фірми. 

Частиною першою статті 22 Закону передбачено, що документи для 

підтвердження відомостей, зазначених аудитором та суб’єктом аудиторської 

діяльності при їх внесенні до Реєстру, не подаються, а зберігаються в аудитора та 

суб’єкта аудиторської діяльності і надаються у разі їх перевірки. 

  Аудитор або суб’єкт аудиторської діяльності протягом 30 календарних днів з 

того дня, коли відбулись зміни у відомостях, які оприлюднені в Реєстрі або повинні 

бути до нього внесені згідно з вимогами цього Закону, зобов’язаний надіслати 

відповідні відомості (зміни) до Аудиторської палати України для їх оприлюднення 

(частина друга статті 22 Закону).  

  Повнота, достовірність та своєчасність подання відомостей до Реєстру 

перевіряються під час проведення перевірки системи контролю якості суб’єкта 

аудиторської діяльності (частина 7 статті 22 Закону). 

Згідно з частиною тринадцятою статті 15 Закону для забезпечення 

фінансування діяльності Аудиторської палати України суб’єкти аудиторської 

діяльності зобов’язані за кожним договором з надання аудиторських послуг з 

обов’язкового аудиту іншим юридичним особам, які не є підприємствами, що 

становлять суспільний інтерес, сплачувати такі внески на користь Аудиторської 

палати України: 

фіксований внесок, що становить 0,3 мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня звітного року, з кожного аудиторського звіту, 

підготовленого суб’єктом аудиторської діяльності за результатами надання 

аудиторських послуг з обов’язкового аудиту; 

внесок у відсотках суми винагороди (без урахування податку на додану 

вартість) за договором з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту, 

розмір якого визначається Аудиторською палатою України, але не може бути 

більшим за розмір внеску, що сплачується на користь Органу суспільного нагляду 

за аудиторською діяльністю суб’єктами аудиторської діяльності, які надають 

послуги з обов’язкового аудиту підприємствам, що становлять суспільний інтерес. 

Сплата внесків, передбачених цією статтею, має бути здійснена суб’єктом 

аудиторської діяльності не пізніше останнього дня місяця, наступного за місяцем, в 

якому було складено (датовано) аудиторський звіт». 
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Відповідно до пункту 2 розділу ІІІ Порядку проведення перевірок з контролю 

якості аудиторських послуг, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 

від 29.08.2019 № 362, перевірку дотримання інших вимог Закону, у т.ч.  

забезпечення достовірності інформації, поданої для включення до Реєстру, та 

сплати внесків, визначених Законом, покладено на Комітет. 

   

 Виявлені порушення  

  Перевіркою ідентифіковано факти, які свідчать про недотримання САД 

вимог, встановлених частиною першою та другою статті 22 Закону. 

Зокрема, САД подано до Аудиторської палати України заяву про внесення до 

Реєстру змін до оприлюднених відомостей (вх. № 01-03-2/382 від 15.06.2021), в 

якій зазначено інформацію, що аудитор ОСОБА 1 (номер реєстрації у Реєстрі 

ІНФОРМАЦІЯ 1) працює в САД за основним місцям роботи (4-й аудитор). 

Разом з тим, під час перевірки встановлено, що цей аудитор приступив до 

роботи з 27.01.2021, що підтверджується копіями наказу САД від 26.01.2021 про 

прийняття на роботу ОСОБА 1 та повідомленням про прийняття працівника 

ОСОБА 1 на роботу з 27.01.2021. 

При цьому під час перевірки САД надано договір про залучення аудитора 

ОСОБА 1 для виконання завдань з аудиту за договором №б/н від 01.11.2019 у 

період з 01.11.2019 по 31.12.2020 (акт  приймання-передачі виконаних робіт від 

31.12.2020), але інформація про залучення цього аудитора до надання 

аудиторських послуг з 01.11.2019 до 15.06.2020 до Реєстру САД не надавалась. В 

той же час, за інформацією, наданою САД у переліку виконаних завдань з 

обов’язкового аудиту, у період січень - травень 2020 року за підписом аудитора 

ОСОБА 1, як ключового партнера САД, було надано 38 аудиторських звітів. 

Також, САД подано до Аудиторської палати України заяву САД про 

внесення до Реєстру змін до оприлюднених відомостей (вх. № 01-03-2/287 від 

07.05.2019), яка містить інформацію про аудиторів, які залучались САД до 

провадження аудиторської діяльності, зокрема, про залучення аудитора ОСОБА 2 

(номер реєстрації у Реєстрі – ІНФОРМАЦІЯ 2) до провадження аудиторської 

діяльності.  

 В той же час, перевіркою встановлено, що зазначеного аудитора прийнято на 

роботу за сумісництвом з 10.04.2019, що підтверджується копіями наказу САД  від 

09.04.2019 про прийняття на роботу ОСОБА 2 та повідомленням про прийняття 

працівника ОСОБА 2 на роботу з 10.04.2019. При цьому САД складено 

аудиторський Звіт щодо фінзвітності ОСОБА 4 за 2018 рік - 04.04.2019 за підписом 

аудитора ОСОБА 2, як ключового партнера, а аудиторській Звіт щодо ОСОБА 5 за 

2018 рік, ключовим партнером якого є ОСОБА 2, підписано у день видачі наказу 

про прийняття аудитора на роботу - 09.04.2019. 

  Окрім того, 07.05.2019 САД подано до Аудиторської палати України заяву 

САД про внесення до Реєстру змін до оприлюднених відомостей (вх. № 01-03-

2/287 від 07.05.2019), яка містить інформацію про аудиторів, які є працівниками, 

учасниками або в інший спосіб залучаються до провадження аудиторської 

діяльності, зокрема, про аудитора ОСОБА 3 (номер реєстрації у Реєстрі 

ІНФОРМАЦІЯ 3). 

В той же час, перевіркою встановлено, що зазначеного аудитора ОСОБА 3 

прийнято на роботу з 05.04.2019, що підтверджується копіями  наказу САД від 
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04.04.2019 про прийняття на роботу ОСОБА 3 та повідомленням про прийняття 

працівника ОСОБА 3 на роботу з 05.04.2019. В той же час, аудиторській Звіт щодо 

фінзвітності за 2018 рік ОСОБА 6 датовано 29.01.2019 (завдання А), тобто до того, 

як аудитора прийнято на роботу за сумісництвом. 

  Також, перевіркою встановлено порушення САД вимог частини тринадцятої 

статті 15 Закону, а саме: несвоєчасну сплату та часткову несплату фіксованого 

внеску, що становить 0,3 мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 

1 січня звітного періоду з кожного аудиторського звіту, підготовленого САД у 

2019, 2020 та 2021 роках.   

Зокрема, перевіркою виявлено: 

несвоєчасну сплату САД у 2019 році фіксованого внеску з виконаних 35 

завдань з обов’язкового аудиту - у розмірі  43816,5 грн.;  

несвоєчасну сплату САД у 2020 році фіксованого внеску з виконаних 47 

завдань з обов’язкового аудиту - у розмірі 66594 грн.; 

несплату САД у 2020 році фіксованого внеску за 11 завдань на суму 15585,9 

грн. (заборгованість перераховано у 2021 році - платіжне доручення № 290 від 

26.02.2021);  

несвоєчасну сплату САД у 2021 році у 2020 році фіксованого внеску з 

виконаних 95 завдань з обов’язкового аудиту - у розмірі 171000 грн., з яких 126000 

грн.  сплачено у період планування перевірки - 22.07.2021, а також 30.07.2021 – 

70000 грн. (обґрунтування переплати САД не надано). 

Враховуючи вищезазначене, Рада Аудиторської палати України на підставі 

встановлених при розгляді дисциплінарної справи обставин, дійшла висновку про 

вчинення САД професійного проступку, що полягало в тому, що САД не 

дотримано вимоги Закону щодо повноти, достовірності та своєчасності  внесення 

інформації, яка підлягає оприлюдненню у Реєстрі відповідно до вимог Закону, а 

також вимог Закону щодо повноти та своєчасності сплати фіксованого внеску у 

розмірі 0,3 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

року, з кожного аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської 

діяльності за результатами надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту у 

2019, 2020 та 2021 роках, чим порушено вимоги, встановлені  

частиною першою та другою статті 22 Закону;  

частиною тринадцятою статті 15 Закону. 

Заслухавши доповідь Комітету та перевіривши викладені ним у поданні 

обставини, Рада Аудиторської палати України вважає доведеними факти щодо 

наявності у діях САД ознак професійного проступку, визначеного пунктами п’ятим 

та шостим частини п’ятої статті 42 Закону, а відтак, наявні підстави для 

притягнення САД до дисциплінарної відповідальності відповідно до положень 

статті 45 Закону. 

Радою Аудиторської палати України у відповідності до вимог статті 45 

Закону під час обрання виду стягнення враховано обставини вчинення САД 

порушення та його наслідки, серйозність, тривалість порушення, фінансовий стан, 

рівень співробітництва відповідальної особи з Аудиторською палатою України, а 

також те, що раніше до САД стягнення відповідно до Закону не застосовувалися.  

З огляду на вищезазначене, керуючись статтями 15, 22, 42, 45 Закону України 

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

палати України 
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ВИРІШИЛА: 

1. Притягнути до професійної відповідальності суб’єкта аудиторської 

діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ «БЛИСКОР» (код ЄДРПОУ 30116289, номер реєстрації у 

Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 1992) та застосувати до 

нього 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 

 

 
 
 
 


	Аудиторська палата України
	орган аудиторського самоврядування
	Рада Аудиторської палати України
	Р І Ш Е Н Н Я


