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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ  

орган аудиторського самоврядування 

 

ПРОТОКОЛ 

(ВИТЯГ) 

24.09.2020                                № 46 
 

чергового засідання Ради Аудиторської палати України 
 

Дата проведення засідання  – 24 вересня 2020 року. 

Місце проведення засідання  –  м. Київ, вул.  Стрітенська, 10. 

Час проведення засідання  –  з 10:10 год. до 14:10 год. 
 

Присутні члени Ради Аудиторської палати України: 

Бондар В.П., Іщенко Н.І., Каменська Т.О.,  Редько К.О., Романюк М.В., 

Сушко Д.С. 

 

Присутні на засіданні члени Ради Аудиторської палати України в 

режимі on-line (без права голосу): Барановська О.М., Шульман М.К. 
 

Відсутні на засіданні члени Ради Аудиторської палати України:  

Дзюба Л.А., Нефьодова Д.Ю., Церетелі Л.Г. 
 

<…> 
 

Головуючий на засіданні – Голова АПУ Каменська Т. О. 

Секретар – Добровольська Т. А. 

 

<…> 

 

 Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., 

Іщенко Н.І., Каменська Т.О.,  Редько К.О., Романюк М.В., Сушко Д.С.). 

Рішення прийняте одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити наступний ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про поточний стан виконання рішень Ради Аудиторської палати України, 

прийнятих на попередніх засіданнях. 

                                       Голова АПУ Каменська Т.О. 

                            Виконавчий директор Куреза Т. В. 

2. Про результати перевірки контролю якості аудиторських послуг 

     <…> 

   Голова Комітету з контролю якості 

аудиторських послуг Царенко О.В. 

3. Про розгляд дисциплінарних справ  

 <…> 

                                     Голова АПУ Каменська Т.О. 
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4. Про результати перевірок відомостей, зазначених у заявах (скаргах), що 

надійшли до   Аудиторської палати України 

 <…> 

   Голова Комітету з контролю якості 

                                   аудиторських послуг Царенко О.В. 

5. Про порушення дисциплінарних справ 

 <…> 

Голова Комітету з контролю якості 

                                  аудиторських послуг Царенко О.В. 

6. Про звернення, що надійшли до Аудиторської палати України 

 <…> 

    Виконавчий директор Куреза Т. В. 

7. Про Положення про оплату праці працівників Аудиторської палати 

України. 

                       Виконавчий директор Куреза Т.В. 

8. Про пропозиції щодо покращення роботи Комітету з контролю якості 

аудиторських послуг. 

                                член Ради АПУ Бондар В.П.                            

9. Про Порядок конкурсного відбору суб’єктів аудиторської діяльності на 

проведення аудиту фінансової звітності 

                      Виконавчий директор Куреза Т. В. 

10. Про стан сплати членських внесків до Аудиторської палати України за 

2020 рік.  

                     Виконавчий директор Куреза Т.В. 

11. Різне. 

 <…> 

__________________ 

 

1. Про поточний стан виконання рішень Ради Аудиторської палати 

України, прийнятих на попередніх засіданнях. 

 

<…> 

 

2. Про результати перевірки контролю якості аудиторських послуг 

 

<…> 

2.1. 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., 

Іщенко Н.І., Каменська Т.О.,  Редько К.О., Романюк М.В., Сушко Д.С.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Звіт про результати перевірки з контролю якості 

аудиторських послуг ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АУДИТОРСЬКА 

ФІРМА «ЕКАУНТ» та обов’язкові до виконання рекомендації щодо 
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усунення виявлених недоліків системи контролю якості (далі – обов’язкові 

до виконання рекомендації). 

2. Визнати суб’єкта аудиторської діяльності – ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЕКАУНТ» таким, що 

пройшов перевірку з контролю якості аудиторських послуг з обов’язковими 

до виконання рекомендаціями. 

3. Надати суб’єкту аудиторської діяльності – ПРИВАТНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЕКАУНТ» обов’язкові до 

виконання рекомендації щодо усунення виявлених недоліків системи 

контролю якості та встановити строк їх виправлення до 31.05.2021. 

4. Комітету з контролю якості аудиторських послуг забезпечити 

відстеження виконання суб’єктом аудиторської діяльності – ПРИВАТНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ  «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЕКАУНТ» обов’язкових до 

виконання рекомендацій протягом встановленого строку для їх виправлення 

та подати висновок про результати виконання обов’язкових до виконання 

рекомендацій до 30.06.2021. 

5. Це рішення набуває чинності з дня його оприлюднення на 

офіційному вебсайті Аудиторської палати України. 

6. Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити 

оприлюднення цього рішення на офіційному  вебсайті Аудиторської палати 

України. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову 

Аудиторської палати України Каменську Тетяну Олександрівну. 

 

 

2.2. 

 <…> 
 

Голосували: 

 «ЗА» - 5 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., 

Іщенко Н.І., Каменська Т.О.,  Редько К.О., Романюк М.В.); 

 «УТРИМАЛИСЬ» - 1 член Ради Аудиторської палати України (Сушко 

Д.С.). 

Рішення прийняте. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Звіт про результати перевірки з контролю якості 

аудиторських послуг ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» та обов’язкові до виконання 

рекомендації щодо усунення виявлених недоліків системи контролю якості 

(далі – обов’язкові до виконання рекомендації). 

2. Визнати суб’єкта аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» таким, що пройшов 

перевірку з контролю якості аудиторських послуг з обов’язковими до 

виконання рекомендаціями. 

3. Надати суб’єкту аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» обов’язкові до 

виконання рекомендації щодо усунення виявлених недоліків системи 

контролю якості та встановити строк їх виправлення до 30.06.2021. 
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4. Комітету з контролю якості аудиторських послуг забезпечити 

відстеження виконання суб’єктом аудиторської діяльності – 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» 

обов’язкових до виконання рекомендацій протягом встановленого строку для 

їх виправлення та подати висновок про результати виконання обов’язкових 

до виконання рекомендацій до 31.07.2021. 

5. Це рішення набуває чинності з дня його оприлюднення на 

офіційному вебсайті Аудиторської палати України. 

6. Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити 

оприлюднення цього рішення на офіційному  вебсайті Аудиторської палати 

України. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову 

Аудиторської палати України Каменську Тетяну Олександрівну. 
 

 <…> 

 

3. Про розгляд дисциплінарних справ  

 

 <…> 

3.1. 

 <…> 
 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., 

Іщенко Н.І., Каменська Т.О.,  Редько К.О., Романюк М.В., Сушко Д.С.). 

Рішення прийняте одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Притягнути до професійної відповідальності суб’єкта аудиторської 

діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГАЛАУДИТКОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 31658287, номер реєстрації у 

Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 2757) 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».  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову 

Аудиторської палати України Каменську Тетяну Олександрівну. 
 

3.2. 

 <…> 
 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., 

Іщенко Н.І., Каменська Т.О.,  Редько К.О., Романюк М.В., Сушко Д.С.). 

Рішення прийняте одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ: 

1. Притягнути до професійної відповідальності суб’єкта аудиторської 

діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РФС-

АУДИТ»  (код ЄДРПОУ 31275766, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності 2538) 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».  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову 

Аудиторської палати України Каменську Тетяну Олександрівну. 

 

3.3. 

 <…> 
 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., 

Іщенко Н.І., Каменська Т.О.,  Редько К.О., Романюк М.В., Сушко Д.С.). 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Притягнути до професійної відповідальності суб’єкта аудиторської 

діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОРМАУДИТ» (код ЄДРПОУ 

31058616, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності 4712) 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».  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову 

Аудиторської палати України Каменську Тетяну Олександрівну. 

 

3.4. 

 <…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., 

Іщенко Н.І., Каменська Т.О.,  Редько К.О., Романюк М.В., Сушко Д.С.). 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Перенести розгляд дисциплінарної справи стосовно суб’єкта 

аудиторської діяльності <…>. 

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться 22 жовтня 

2020 року, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10 об 11 годині 00 хвилин. 
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3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України повідомити 

суб’єкта аудиторської діяльності та скаржника про можливість участі їх 

представників у розгляді дисциплінарної справи на засіданні Ради 

Аудиторської палати України особисто або без особистої присутності у 

приміщенні Аудиторської палати України (в режимі відеоконференції з 

використанням відповідних пристроїв (комп’ютерної техніки або 

смартфонів) з доступом до мережі Інтернет, які дозволяють передавати 

аудіосигнал та відеозображення). 

 

3.5. 

 <…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., 

Іщенко Н.І., Каменська Т.О.,  Редько К.О., Романюк М.В., Сушко Д.С.). 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Притягнути до професійної відповідальності суб’єкта аудиторської 

діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ЗЕЛЛЕР» (код ЄДРПОУ 31867227, номер 

реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 2904) та 

застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на 

надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності на строк три 

місяці. 

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. 

 

3.6. 

 <…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., 

Іщенко Н.І., Каменська Т.О.,  Редько К.О., Романюк М.В., Сушко Д.С.). 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Перенести розгляд дисциплінарної справи стосовно суб’єкта 

аудиторської діяльності <…>. 

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться 22 жовтня 

2020 року, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10 об 11 годині 15 хвилин. 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України повідомити 

суб’єкта аудиторської діяльності та скаржника про можливість участі їх 
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представників у розгляді дисциплінарної справи на засіданні Ради 

Аудиторської палати України особисто або без особистої присутності у 

приміщенні Аудиторської палати України (в режимі відеоконференції з 

використанням відповідних пристроїв (комп’ютерної техніки або 

смартфонів) з доступом до мережі Інтернет, які дозволяють передавати 

аудіосигнал та відеозображення). 

 

3.7. 

 <…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., 

Іщенко Н.І., Каменська Т.О.,  Редько К.О., Романюк М.В., Сушко Д.С.). 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Перенести розгляд дисциплінарної справи стосовно суб’єкта 

аудиторської діяльності <…>. 

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться 22 жовтня 

2020 року, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10 об 11 годині 30 хвилин. 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України повідомити 

суб’єкта аудиторської діяльності та скаржника про можливість участі їх 

представників у розгляді дисциплінарної справи на засіданні Ради 

Аудиторської палати України особисто або без особистої присутності у 

приміщенні Аудиторської палати України (в режимі відеоконференції з 

використанням відповідних пристроїв (комп’ютерної техніки або 

смартфонів) з доступом до мережі Інтернет, які дозволяють передавати 

аудіосигнал та відеозображення). 

 

3.8. 

 <…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., 

Іщенко Н.І., Каменська Т.О.,  Редько К.О., Романюк М.В., Сушко Д.С.). 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Притягнути до професійної відповідальності суб’єкта аудиторської 

діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

«СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 23877071, номер реєстрації у 

Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 1372) та застосувати 

до нього дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на надання 

послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності на строк три місяці. 

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 
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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. 

 

3.9. 

 <…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., 

Іщенко Н.І., Каменська Т.О.,  Редько К.О., Романюк М.В., Сушко Д.С.). 

Рішення прийняте одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: 

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. 

 

4. Про результати перевірок відомостей, зазначених у заявах (скаргах), 

що надійшли до   Аудиторської палати України 

<…> 

 

4.1. 

 <…> 
 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., 

Іщенко Н.І., Каменська Т.О.,  Редько К.О., Романюк М.В., Сушко Д.С.). 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Порушити дисциплінарну справу стосовно суб’єкта аудиторської 

діяльності <…>.  

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться 22 жовтня 

2020 року, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10 об 11 годині 45 хвилин. 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України повідомити 

суб’єкта аудиторської діяльності та скаржника про можливість участі їх 

представників у розгляді дисциплінарної справи на засіданні Ради 

Аудиторської палати України особисто або без особистої присутності у 

приміщенні Аудиторської палати України (в режимі відеоконференції з 

використанням відповідних пристроїв (комп’ютерної техніки або 
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смартфонів) з доступом до мережі Інтернет, які дозволяють передавати 

аудіосигнал та відеозображення). 
 

4.2. 

 <…> 
 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., 

Іщенко Н.І., Каменська Т.О.,  Редько К.О., Романюк М.В., Сушко Д.С.). 

Рішення прийняте одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Порушити дисциплінарну справу стосовно суб’єкта аудиторської 

діяльності <…>. 

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться 22 жовтня 

2020 року, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10 о 12 годині 00 хвилин. 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України повідомити 

суб’єкта аудиторської діяльності та скаржника про можливість участі їх 

представників у розгляді дисциплінарної справи на засіданні Ради 

Аудиторської палати України особисто або без особистої присутності у 

приміщенні Аудиторської палати України (в режимі відеоконференції з 

використанням відповідних пристроїв (комп’ютерної техніки або 

смартфонів) з доступом до мережі Інтернет, які дозволяють передавати 

аудіосигнал та відеозображення). 
 

5. Про порушення дисциплінарних справ 
 

<…> 
 

5.1. 

 <…> 
 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., 

Іщенко Н.І., Каменська Т.О.,  Редько К.О., Романюк М.В., Сушко Д.С.). 

Рішення прийняте одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Порушити дисциплінарну справу стосовно суб’єкта аудиторської 

діяльності <…>.  

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться 22 жовтня 

2020 року, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10 о 12 годині 15 хвилин. 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України повідомити 

суб’єкта аудиторської діяльності про можливість участі його представника у 

розгляді дисциплінарної справи на засіданні Ради Аудиторської палати 

України особисто або без особистої присутності у приміщенні Аудиторської 

палати України (в режимі відеоконференції з використанням відповідних 

пристроїв (комп’ютерної техніки або смартфонів) з доступом до мережі 

Інтернет, які дозволяють передавати аудіосигнал та відеозображення). 

 

5.2. 

 <…> 



10 
 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., 

Іщенко Н.І., Каменська Т.О.,  Редько К.О., Романюк М.В., Сушко Д.С.). 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Порушити дисциплінарну справу стосовно суб’єкта аудиторської 

діяльності <…>. 

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться 22 жовтня 

2020 року, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10 о 12 годині 30 хвилин. 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України повідомити 

суб’єкта аудиторської діяльності про можливість участі його представника у 

розгляді дисциплінарної справи на засіданні Ради Аудиторської палати 

України особисто або без особистої присутності у приміщенні Аудиторської 

палати України (в режимі відеоконференції з використанням відповідних 

пристроїв (комп’ютерної техніки або смартфонів) з доступом до мережі 

Інтернет, які дозволяють передавати аудіосигнал та відеозображення). 

 

 

5.3. 

 <…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., 

Іщенко Н.І., Каменська Т.О.,  Редько К.О., Романюк М.В., Сушко Д.С.). 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Порушити дисциплінарну справу стосовно суб’єкта аудиторської 

діяльності <…>. 

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться 22 жовтня 

2020 року, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10 о 12 годині 45 хвилин. 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України повідомити 

суб’єкта аудиторської діяльності про можливість участі його представника у 

розгляді дисциплінарної справи на засіданні Ради Аудиторської палати 

України особисто або без особистої присутності у приміщенні Аудиторської 

палати України (в режимі відеоконференції з використанням відповідних 

пристроїв (комп’ютерної техніки або смартфонів) з доступом до мережі 

Інтернет, які дозволяють передавати аудіосигнал та відеозображення). 

 

5.4. 

  

 <…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., 

Іщенко Н.І., Каменська Т.О.,  Редько К.О., Романюк М.В., Сушко Д.С.). 

Рішення прийняте одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ: 

1. Порушити дисциплінарну справу стосовно суб’єкта аудиторської 

діяльності <…>. 

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться 22 жовтня 

2020 року, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10 о 13 годині 00 хвилин. 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України повідомити 

суб’єкта аудиторської діяльності про можливість участі його представника у 

розгляді дисциплінарної справи на засіданні Ради Аудиторської палати 

України особисто або без особистої присутності у приміщенні Аудиторської 

палати України (в режимі відеоконференції з використанням відповідних 

пристроїв (комп’ютерної техніки або смартфонів) з доступом до мережі 

Інтернет, які дозволяють передавати аудіосигнал та відеозображення). 

 

5.5. 

  

 <…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., 

Іщенко Н.І., Каменська Т.О.,  Редько К.О., Романюк М.В., Сушко Д.С.). 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Порушити дисциплінарну справу щодо суб’єкта аудиторської 

діяльності <…>. 

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться 22 жовтня 

2020 року, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10 о 13 годині 15 хвилин. 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України повідомити 

суб’єкта аудиторської діяльності про можливість участі його представника у 

розгляді дисциплінарної справи на засіданні Ради Аудиторської палати 

України особисто або без особистої присутності у приміщенні Аудиторської 

палати України (в режимі відеоконференції з використанням відповідних 

пристроїв (комп’ютерної техніки або смартфонів) з доступом до мережі 

Інтернет, які дозволяють передавати аудіосигнал та відеозображення). 

 

5.6. 

 <…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., 

Іщенко Н.І., Каменська Т.О.,  Редько К.О., Романюк М.В., Сушко Д.С.). 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Порушити дисциплінарну справу щодо суб’єкта аудиторської 

діяльності <…>.  
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2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться 22 жовтня 

2020 року, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10 о 13 годині 30 хвилин. 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України повідомити 

суб’єкта аудиторської діяльності про можливість участі його представника у 

розгляді дисциплінарної справи на засіданні Ради Аудиторської палати 

України особисто або без особистої присутності у приміщенні Аудиторської 

палати України (в режимі відеоконференції з використанням відповідних 

пристроїв (комп’ютерної техніки або смартфонів) з доступом до мережі 

Інтернет, які дозволяють передавати аудіосигнал та відеозображення). 

  

6. Про звернення, що надійшли до Аудиторської палати України 

<…> 
 

6.1. 

 <…> 
 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., 

Іщенко Н.І., Каменська Т.О.,  Редько К.О., Романюк М.В., Сушко Д.С.). 

Рішення прийняте одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проєкт відповіді Аудиторської палати України на лист 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (вих.№16/02/14114 

від 03.09.2020) стосовно надання роз’яснення щодо практики застосування 

міжнародних стандартів аудиту; 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України направити лист 

адресату. 
 

6.2. 

 <…> 
 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., 

Іщенко Н.І., Каменська Т.О.,  Редько К.О., Романюк М.В., Сушко Д.С.). 

Рішення прийняте одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Включити до проєкту порядку денного на наступне засідання Ради 

Аудиторської палати України питання «Про розгляд звернення <…>; 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України повідомити 

<…> про включення зазначеного питання до проєкту порядку денного на 

наступне засідання Ради Аудиторської палати України. 
 

6.3. 

 <…> 
 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., 

Іщенко Н.І., Каменська Т.О.,  Редько К.О., Романюк М.В., Сушко Д.С.). 

Рішення прийняте одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ: 

1 Погодити проєкт відповіді Аудиторської палати України на лист 

<…>; 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України направити лист 

адресату. 
 

6.4. 

 <…> 
 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., 

Іщенко Н.І., Каменська Т.О.,  Редько К.О., Романюк М.В., Сушко Д.С.). 

Рішення прийняте одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проєкт відповіді Аудиторської палати України на лист 

аудитора <…>. 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України направити лист 

адресату. 

 

7. Про Положення про оплату праці працівників Аудиторської палати 

України. 
 

 <…> 

 

8. Про пропозиції щодо покращення роботи Комітету з контролю якості 

аудиторських послуг. 

 

 <…> 

 

9. Про Порядок конкурсного відбору суб’єктів аудиторської діяльності 

на проведення аудиту фінансової звітності. 
 

 <…> 
 

10. Про стан сплати членських внесків до Аудиторської палати України 

за 2020 рік.  
  

 <…> 
  

11. Різне. 
 

 <…> 
 

 

Голова АПУ  (підпис)   Т. О.    Каменська  
 

 

Секретар    (підпис)   Т. А.  Добровольська  


	Присутні члени Ради Аудиторської палати України:

