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21.05.2021                                                                                                № 57/5  

                                  м. Київ 
 

Про внесення змін та доповнень до Плану-графіка проведення 

перевірок з контролю якості аудиторських послуг на 2021 рік  
 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність», Порядку проведення перевірок з контролю якості 

аудиторських послуг, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

29.08.2019 № 362 та пункту 5 розділу ІІ Рекомендацій щодо проведення перевірок 

з контролю якості аудиторських послуг, затверджених рішенням Ради нагляду за 

аудиторською діяльністю Державної установи «Орган суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю» від 30.08.2019 № 5/7/13, на підставі рішення Комітету з 

контролю якості аудиторських послуг від 06.01.2021 №1-01/21 прийнятого з 

метою внесення змін до Плану-графіка проведення перевірок з контролю якості 

аудиторських послуг на 2021 рік, затвердженого рішенням Ради Аудиторської 

палати України від 22.10.2020 № 47/1 та погодженого з Державною установою 

«Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» від 27.11.2020 № 02-

05/403 (далі – План-графік на 2021 рік), Рада Аудиторської палати України  

 

ВИРІШИЛА: 

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; 

- 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». 

 

Голова АПУ                                                               Тетяна КАМЕНСЬКА  
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