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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ  

орган аудиторського самоврядування 

 

ПРОТОКОЛ 

(ВИТЯГ) 

21.05.2021                                № 57 
 

чергового засідання Ради Аудиторської палати України 
 

Дата проведення засідання  – 21 травня 2021 року. 

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

Час проведення засідання  –  з 10:00 год. до 13:00 год. 
 

Присутні члени Ради Аудиторської палати України: 

Бондар В.П., Дзюба Л.А., Іщенко Н.І., Каменська Т.О., Редько К.О.,              

Романюк М.В. 
 

Присутні члени Ради Аудиторської палати України в режимі «on-line» 

(без права голосування): Нефьодова Д.Ю. 
 

Відсутні на засіданні члени Ради Аудиторської палати України:  

Барановська О.М., Сушко Д.С., Церетелі Л.Г.,  Шульман М.К. 
 

<…> 
 

Головуючий на засіданні – Голова АПУ Каменська Т. О. 

Секретар – Добровольська Т. А. 

 

 <…> 

 

 Голосували: 

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

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

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 
 

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. Звіт про виконання Кошторису Аудиторської палати України за І квартал 

2021 року. 
Виконавчий директор Куреза Т. В. 

3. Про результати перевірок з контролю якості аудиторських послуг, а саме: 

3.1. АУДИТОРСЬКОІ ФІРМИ «СТРОЙАУДИТ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ; 
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3.2.ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

«ФАЙНЕНС ЛОУ АУДІТ ГРУП»; 

3.3.ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

«СІВЕРСЬКА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ»; 

3.4. доповідна записка щодо проведення перевірки з контролю якості 

аудиторських послуг суб’єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КОРПОРАТИВНІ 

ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»; 

3.5. висновок (звіт) щодо виконання обов’язкових рекомендацій за 

результатами перевірки з контролю якості аудиторських послуг 

ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІРАЖ». 
 Голова Комітету з контролю якості аудиторських послуг Царенко О.В. 

4. Про дисциплінарні справи  

<…> 
Голова АПУ Каменська Т.О. 

5. Про оскарження попередніх результатів перевірки з контролю якості 

аудиторських послуг 

<…> 
Голова Комітету з контролю якості аудиторських послуг Царенко О.В.  

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

надійшли до   Аудиторської палати України 

<…> 
Голова Комітету з контролю якості аудиторських послуг Царенко О.В. 

7. Про порушення дисциплінарних справ за результатами перевірки контролю 

якості аудиторських послуг 

<…> 
Голова Комітету з контролю якості аудиторських послуг Царенко О.В. 

8. Про внесення змін та доповнень до План-графіку проведення перевірок з 

контролю якості аудиторських послуг на 2021 рік. 
Голова Комітету з контролю якості аудиторських послуг Царенко О.В. 

9. Про Інструкцію з документування управлінської інформації в електронній 

формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві 

Аудиторської палати України. 
Виконавчий директор Куреза Т. В. 

__________________ 

 

1. Про поточний стан виконання рішень Ради Аудиторської палати 

України, прийнятих на попередніх засіданнях. 

 

<…> 

 

Голосували: 

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

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

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 
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ВИРІШИЛИ: 

Зняти з виконання доручення, наданого 17.10.2019 (протокол № 22)  

стосовно проведення юридичних консультацій із фахівцями Інспекції із 

забезпечення якості Державної установи «Орган суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю» щодо процедури можливого розгляду скарг у 

випадку, коли на момент звернення суб'єкт аудиторської діяльності, на якого 

надійшла скарга, виключений із Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської 

діяльності, а також щодо можливостей відкриття дисциплінарного 

провадження у таких випадках, по відношенню до аудитора, підписанта 

аудиторського звіту або аудитора, який на момент вчинення професійного 

проступку був керівником суб'єкта аудиторської діяльності. 

 

<…> 

 

Члени Ради Аудиторської палати України прийняли інформацією  про 

стан виконання доручень до відома. 

 

2. Звіт про виконання Кошторису Аудиторської палати України за І 

квартал 2021 року. 

 

<…> 

  

Члени Ради Аудиторської палати України інформацію про стан 

виконання Кошторису надходжень і витрат Аудиторської палати України за 

І квартал 2021 року прийняли до відома. 

 

3. Про результати перевірок з контролю якості аудиторських послуг, а 

саме: 

3.1. АУДИТОРСЬКОІ ФІРМИ «СТРОЙАУДИТ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ; 

3.2.ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА 

ФІРМА «ФАЙНЕНС ЛОУ АУДІТ ГРУП»; 

3.3.ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА 

ФІРМА «СІВЕРСЬКА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ»; 

3.4. доповідна записка щодо проведення перевірки з контролю якості 

аудиторських послуг суб’єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

«КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»; 

3.5. висновок (звіт) щодо виконання обов’язкових рекомендацій за 

результатами перевірки з контролю якості аудиторських послуг 

ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІРАЖ». 

 

3.1. 

 

<…> 
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Голосували: 

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

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

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Звіт про результати перевірки з контролю якості 

аудиторських послуг АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «СТРОЙАУДИТ» 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.   

2. За результатами перевірки з контролю якості аудиторських послуг 

визнати суб’єкта аудиторської діяльності АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ 

«СТРОЙАУДИТ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, 

таким, що не пройшов перевірку з контролю якості аудиторських послуг. 

3. Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити 

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати 

України. 

4. Це рішення набуває чинності з дня його оприлюднення на офіційному 

вебсайті Аудиторської палати України. 

 

3.2. 

 

<…> 

 

Голосували: 

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

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

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Звіт про результати перевірки з контролю якості 

аудиторських послуг ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФАЙНЕНС ЛОУ АУДІТ 

ГРУП» . 

2. Визнати суб’єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

«ФАЙНЕНС ЛОУ АУДІТ ГРУП» 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 «АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

«ФАЙНЕНС ЛОУ АУДІТ ГРУП» обов’язкові до виконання рекомендації 

щодо усунення виявлених недоліків системи контролю якості та встановити 

строк їх виправлення до 31.01.2022. 

4. Комітету з контролю якості аудиторських послуг забезпечити 

відстеження виконання суб’єктом аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З 
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ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

«ФАЙНЕНС ЛОУ АУДІТ ГРУП» обов’язкових до виконання рекомендацій до 

28.02.2022. 

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. 

 

3.3. 

 

<…> 

 

Голосували: 

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

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

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Звіт про результати перевірки з контролю якості 

аудиторських послуг ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СІВЕРСЬКА 

АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ» . 

2. Визнати суб’єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

«СІВЕРСЬКА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ»   таким, що пройшов перевірку 

з контролю якості аудиторських послуг. 

3. Це рішення набуває чинності з дня його оприлюднення на офіційному 

вебсайті Аудиторської палати України. 

4. Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити 

оприлюднення цього рішення на офіційному  вебсайті Аудиторської палати 

України. 

 

3.4. 

 
<…> 

 
3.5. 

 
<…> 
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4. Про дисциплінарні справи  

 

<…> 

 

Голосували: 

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

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

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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. 
 

4.1.  
 

<…> 
 

Голосували: 

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

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

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи, порушеної рішенням 

Ради Аудиторської палати України від 25.02.2021 (протокол № 54) стосовно 

<…>, відбудеться 16.06.2021, за адресою:  м. Київ, вул. Стрітенська, 10, об 11 

год. 00 хв. 

2. Секретаріату Аудиторської палати України повідомити суб’єкта 

аудиторської діяльності про можливість участі його 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). 
 

 

 

 

 



7 
 

4.2.  
 

<…> 

 

Голосували: 

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

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

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи, порушеної рішенням 

Ради Аудиторської палати України від 25.02.2021 (протокол № 54) стосовно  

<…>, відбудеться 16.06.2021, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10, об 11 

год. 15 хв. 

2. Секретаріату Аудиторської палати України повідомити суб’єкта 

аудиторської діяльності про можливість участі його 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). 
 

4.3. 
 

<…> 

 

Голосували: 

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

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

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи, порушеної рішенням 

Ради Аудиторської палати України від 25.02.2021 (протокол № 54) стосовно 

суб’єкта аудиторської діяльності <…>, відбудеться 16.06.2021, за адресою: м. 

Київ, вул. Стрітенська, 10, об 11 год. 30 хв. 

2. Секретаріату Аудиторської палати України повідомити суб’єкта 

аудиторської діяльності про можливість участі його 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). 
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4.4. 
 

<…> 

 

Голосували: 

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

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

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи, порушеної рішенням 

Ради Аудиторської палати України від 25.02.2021 (протокол № 54) стосовно 

аудитора <…>, відбудеться 16.06.2021, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 

10, об 11 год. 45 хв. 

2. Секретаріату Аудиторської палати України повідомити аудитора про 

можливість його участі 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). 
 

4.5. 
 

<…> 

 

Голосували: 

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

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

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи, порушеної рішенням 

Ради Аудиторської палати України від 25.02.2021 (протокол № 54) стосовно 

аудитора <…>, відбудеться 16.06.2021, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 

10, о 12 год. 00 хв. 

2. Секретаріату Аудиторської палати України повідомити аудитора про 

можливість його участі 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). 
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4.6. 
 

<…> 

 

Голосували: 

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

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

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи, порушеної 

рішенням Ради Аудиторської палати України від 25.02.2021 (протокол № 54) 

стосовно аудитора <…>, відбудеться 16.06.2021, за адресою: м. Київ, вул. 

Стрітенська, 10, о 12 год. 15 хв. 

2. Секретаріату Аудиторської палати України повідомити аудитора про 

можливість його участі 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 оскарження попередніх результатів перевірки з контролю якості 

аудиторських послуг  

<…> 

 

5.1. 

 
<…> 

 
Голосували: 

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

Л.А., Каменська Т.О., Редько К.О., Романюк М.В.); 

«ПРОТИ» - 1 член Ради Аудиторської палати України (Іщенко Н.І.); 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Відмовити у задоволенні скарги до попередніх результатів перевірки з 

контролю якості аудиторських послуг суб’єкта аудиторської діяльності <…>. 
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5.2. 

 

<…> 

 

Голосували: 

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

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

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Частково задовольнити скаргу до попередніх результатів перевірки з 

контролю якості аудиторських послуг <…>. 

<…> 

3. Рекомендувати суб’єкту аудиторської діяльності  <…> надати план 

дій щодо виконання обов’язкових до виконання рекомендацій, відповідно до 

доопрацьованого проєкту звіту про результати перевірки з контролю якості 

аудиторських послуг.  

 
Перерва:11:40 – 12:00. 

 
5.3. 

 
<…> 

 
Голосували: 

 «ЗА» - 4 членів Ради Аудиторської палати України (Дзюба Л.А., 

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

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 2 члена Ради Аудиторської палати України (Бондар 

В.П.,  Іщенко Н.І.). 

Рішення прийняте. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Відмовити у задоволенні скарги до попередніх результатів перевірки з 

контролю якості аудиторських послуг суб’єкта аудиторської діяльності <…>. 

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

надійшли до   Аудиторської палати України 

 

<…> 

 

6.1. 

 

<…> 
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Голосували: 

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

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

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Порушити дисциплінарну справу стосовно аудитора <…>.  

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться 16.06.2021, 

за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10, о 12 год. 30 хв. 

3. Секретаріату Аудиторської палати повідомити аудитора про 

можливість його участі 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). 

 

6.2. 

 

<…> 

 

6.3. 

 

<…> 

 

Голосували: 

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

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

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести питання про результати перевірки відомостей, зазначених у 

заяві (скарзі), що надійшла до Аудиторської палати України щодо <…> на 

наступне засідання Ради Аудиторської палати України. 

 
7. Про порушення дисциплінарних справ за результатами перевірки 

контролю якості аудиторських послуг 

<…> 

 

7.1. 

 

<…> 
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Голосували: 

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

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

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Порушити дисциплінарну справу стосовно суб’єкта аудиторської 

діяльності <…>. 

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться 16.06.2021, 

за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10, о 12 год. 45 хв. 

3. Секретаріату Аудиторської палати повідомити суб’єкта аудиторської 

діяльності про можливість участі його 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). 

 

8. Про внесення змін та доповнень до План-графіку проведення перевірок 

з контролю якості аудиторських послуг на 2021 рік. 

 

<…> 

 

Голосували: 

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

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

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни та доповнення до Плану-графіку проведення перевірок 

на 2021 рік, а саме : 

1.1. виключити з Плану-графіку на 2021 рік на підставі поданих заяв про 

внесення в Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (далі – 

Реєстр) змін до оприлюднених відомостей про виключення з розділу Реєстру 

«Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий 

аудит фінансової звітності» таких суб’єктів аудиторської діяльності, а саме: 
- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КОНСТАНТА»  

(м. Київ, код ЄДРПОУ 30488008) – І квартал 2021 року; 
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА 

ФІРМА «КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (м. Київ, код ЄДРПОУ 

34646871) – І квартал 2021 року; 
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА 

КОМПАНІЯ «Ю ЕЙЧ УАЙ ПРОСТІР ЛТД» (м. Київ, код ЄДРПОУ 32593975) – І 

квартал 2021 року; 
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- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕТАС-АУДИТ»           

(м. Черкаси, код ЄДРПОУ 37651863) – ІІ квартал 2021 року. 

1.2. включити до Плану-графіку на 2021 рік (за власною ініціативою 

суб’єктів аудиторської діяльності) та визначити термін проведення перевірки 

таких суб’єктів аудиторської діяльності, а саме: 
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА 

ФІРМА «АВУАР-Н» (м. Дніпро, код ЄДРПОУ 34682181) – ІІІ квартал 2021 

року; 
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА 

ФІРМА «ФІНАНСИСТ» (м. Дніпро, код ЄДРПОУ 21860250) – ІІІ квартал 2021 

року; 
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА 

ФІРМА «ДІГРЕШН ГРУП» (м. Київ, код ЄДРПОУ 31450876) – ІІІ квартал 2021 

року. 

1.3. включити до Плану-графіку на 2021 рік суб’єкта аудиторської 

діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СПІЛЬНА 

СПРАВА» (м. Київ, код ЄДРПОУ 32366340), який перейшов з ІІ розділу 

Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності та має чинне свідоцтво 

про проходження перевірки системи контролю якості, термін дії якого спливає 

31.12.2021, та визначити термін проведення перевірки ІІІ квартал 2021 року 

такого САД; 

1.4. з урахуванням звернення САД № 1/03/2021 від 01.03.2021,  перенести 

на ІV квартал 2021 року перевірку із контролю якості аудиторських послуг 
ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, 

АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРЗАХІДАУДИТ», яка запланована на ІІ квартал 

2021 року.  

1.5. з урахуванням звернення САД № 02-01 від 18.12.2020, перенести на 

початок ІV кварталу 2021 року перевірку із контролю якості аудиторських 

послуг ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА 

ФІРМА «КОНТРАКТИ-АУДИТ», яка запланована на ІІ квартал 2021 року. 

1.6. з урахуванням звернення САД №3 від 15.02.2021, перенести на ІV 

квартал 2021 року перевірку із контролю якості аудиторських послуг 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА 

КОМПАНІЯ «ПАРТНЕР-АУДИТ», яка запланована на ІІІ квартал 2021 року.  

2. Направити План-графік проведення перевірок з контролю якості на 

2021 рік (із змінами та доповненнями) до Державної установи «Орган 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» на погодження.  

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити це 

рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України після 

погодження План-графіку проведення перевірок з контролю якості 

аудиторських послуг на 2021 рік з Державною установою «Орган суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю». 

 
9. Про Інструкцію з документування управлінської інформації в 

електронній формі та організації роботи з електронними документами в 

діловодстві Аудиторської палати України. 

 
<…> 
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Голосували: 

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

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

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Інструкцію з документування управлінської інформації в 

електронній формі та організації роботи з електронними документами в 

діловодстві Аудиторської палати України <…>.  

2. Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити 

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати 

України. 
 

<…> 
 
 

 

 

 

Голова АПУ  (підпис)   Тетяна КАМЕНСЬКА 


	Присутні члени Ради Аудиторської палати України:
	Присутні члени Ради Аудиторської палати України в режимі «on-line» (без права голосування): Нефьодова Д.Ю.

