
 

 

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

орган аудиторського самоврядування 
 

РАДА АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

31.03.2022                                           Київ            № 82/1 

 

Про обрання переможця конкурсного відбору незалежного суб’єкта 

аудиторської діяльності для проведення аудиту річної  фінансової звітності 

Аудиторської палати України та надання інших аудиторських послуг 
 

Керуючись статтею 47 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність», Статутом Аудиторської палати України (нова редакція), 

затвердженим рішенням чергового 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 та Порядком відбору незалежного суб’єкта аудиторської діяльності 

для проведення аудиту річної фінансової звітності Аудиторської палати України та 

надання інших аудиторських послуг, затвердженим рішенням Ради Аудиторської 

палати України від 06.11.2020 № 48/2, Рада Аудиторської палати України, узявши 

до уваги репутацію суб’єкта аудиторської діяльності, відсутність у суб’єкта 

аудиторської діяльності існуючого та/або потенційного конфлікту інтересів та 

загроз незалежності під час надання послуг Аудиторській палаті України, вартість 

послуг, вказану у комерційній пропозиції, а також зважаючи на запровадження  

воєнного стану згідно з Указом Президента України «Про введення воєнного стану в 

Україні» від 24.02.2022  № 64/2022 та Указу Президента України «Про продовження 

строку дії воєнного стану в Україні» від 14.03.2022  № 133/2022, Рада Аудиторської 

палати України 

 

ВИРІШИЛА: 

1. За результатами конкурсного відбору незалежного суб’єкта аудиторської 

діяльності для проведення аудиту річної  фінансової звітності Аудиторської палати 

України та надання інших аудиторських послуг, переможцем конкурсного відбору 

обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАССЕЛ БЕДФОРД 

ЕРСІДЖІ». 

2. Встановити кінцевий термін для завершення виконання аудиторського 

завдання та надання відповідних документів за його результатами  30 днів після 

припинення чи скасування воєнного стану. 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити 

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України 

та укладання договору з переможцем конкурсного відбору.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Аудиторської 

палати України Каменську Тетяну Олександрівну. 
 

Голова АПУ                                                                     Тетяна КАМЕНСЬКА 


