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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ  

орган аудиторського самоврядування 

 

ПРОТОКОЛ 

(ВИТЯГ) 

30.01.2020                                № 29 
 

чергового засідання Ради Аудиторської палати України 
 

Дата проведення засідання  – 30 січня 2020 року. 

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

Час проведення засідання  –  з 10:20 год. до 14:45 год. 

 

Присутні члени Ради Аудиторської палати України: 

Бондар В.П., Дзюба Л.А., Іщенко Н.І., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., 

Редько К.О., Романюк М.В., Сушко Д.С., Церетелі Л.Г. 

 

Відсутні члени Ради Аудиторської палати України: 

Барановська О.М., Шульман М.К. 

 

<…> 

 

Головуючий на засіданні – Голова АПУ Каменська Т. О. 

Секретар – Добровольська Т. А. 

 

<…> 

 

 Голосували: 

 «ЗА» - 9 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., Дзюба 

Л.А., Іщенко Н.І., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк 

М.В., Сушко Д.С., Церетелі Л.Г.). 

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 скликання чергового з’їзду аудиторів України. 

Голова АПУ Каменська Т.О. 

3. Про розгляд дисциплінарної справи, а саме: 
3.1. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА 

ФІРМА «АУДИТ КОНСАЛТ УКРАЇНА». 

Голова АПУ Каменська Т.О. 
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4. Про результати перевірки контролю якості аудиторських послуг, а саме: 
4.1.ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА 

КОМПАНІЯ «ЗЕЛЛЕР»; 

4.2.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА 

ФІРМА «ОЛГА АУДИТ»; 

4.3.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАКСИМУМ-

АУДИТ»;  

4.4.ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЛТІКОМ»; 

4.5.ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА 

ФІРМА «ТАІР-АУДИТ»; 

4.6.ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА 

ФІРМА «БАРРІСТЕР АГЕНС ГРУП». 

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 узагальнені результати проведених перевірок з контролю якості 

аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності за 2019 рік. 

Голова Комітету з контролю якості  

аудиторських послуг Царенко О.В. 

7. Звіт про виконання Кошторису Аудиторської палати України за 2019 рік. 

Виконавчий директор Куреза Т.В. 

8. Про проєкт змін до Порядку делегування (передачу) аудитором свого голосу 

іншому аудитору для участі на з’їзді аудиторів України. 

     Виконавчий директор Куреза Т. В. 

9. Про затвердження Порядку подання суб’єктами аудиторської діяльності до 

Аудиторської палати України звітності за формою № 1 – аудит (річна) «Звіт 

суб’єкта аудиторської діяльності про надані послуги» 

Виконавчий директор Куреза Т. В. 

10. Про план-графік заходів Аудиторської палати України. 

Голова АПУ Каменська Т.О. 

11. Про проєкт змін до Положення про інформаційну політику Аудиторської 

палати України. 

Виконавчий директор Куреза Т. В. 

12.  Про проєкт Положення про організацію заходів Аудиторської палати 

України. 

Виконавчий директор Куреза Т. В. 

13. Про проєкт Порядку взаємодії Аудиторської палати України із засобами 

масової інформації. 

Виконавчий директор Куреза Т. В. 

14. Про проєкт змін до Положення про розгляд звернень, що надходять до 

Аудиторської палати України. 
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Виконавчий директор Куреза Т. В. 

15.  Про звернення, що надійшли до Аудиторської палати України 

 

<…> 

        Виконавчий директор Куреза Т. В. 

16. Різне. 

 

__________________ 

  

 

1. Про поточний стан виконання рішень Ради Аудиторської палати 

України, прийнятих на попередніх засіданнях. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 8 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., Дзюба 

Л.А., Іщенко Н.І., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк 

М.В., Церетелі Л.Г.). 

Рішення прийняте. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проєкти листів Аудиторської палати України до 

Міністерства фінансів України щодо включення представників Аудиторської 

палати України до робочої групи (у разі її створення), з метою приведення 

підзаконних нормативних актів Міністерства фінансів України у відповідність 

до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06 грудня 2019 

року №361-ІХ, а також щодо участі представників Міністерства фінансів 

України та Державної служби фінансового моніторингу України у 

запланованих заходах Аудиторської палати України з метою підвищення рівня 

правової поінформованості аудиторської спільноти та до Державної служби 

фінансового моніторингу України щодо можливості організації передбаченого 

Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06 грудня 2019 

року № 361-ІХ навчання у містах, в яких зареєстровано найбільшу кількість 

аудиторів, а саме: Запоріжжя, Львів, Одеса, Харків, Дніпро. 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України направити 

зазначені листи адресатам. 

 

<…> 
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Голосували: 

 «ЗА» - 9 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., Дзюба 

Л.А., Іщенко Н.І., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк 

М.В., Сушко Д.С., Церетелі Л.Г.). 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Створити робочу групу по узагальненню питань що потребують змін у 

Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», у 

склад якої включені всі члени Ради Аудиторської палати України та 

Виконавчий директор. 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України розмістити 

звернення до всіх членів Аудиторської палати України щодо участі у 

підготовці пропозицій щодо внесення змін до Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» на офіційному вебсайті 

Аудиторської палати України.  

 

2. Про скликання чергового з’їзду аудиторів України. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 9 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., Дзюба 

Л.А., Іщенко Н.І., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк 

М.В., Сушко Д.С., Церетелі Л.Г.). 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Провести черговий з’їзд аудиторів України «12» червня  2020 року за 

адресою: місто Київ, вул. Велика Житомирська, 33. Початок роботи з’їзду о 

10:00, початок реєстрації о 9:00.  

2. Підставою для скликання з’їзду аудиторів України є стаття 48 Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та  

рішення Ради АПУ. 

3. Схвалити проєкт порядку денного чергового з’їзду аудиторів України 

(додаток № 1). 

4. Затвердити проєкт Регламенту проведення з'їзду аудиторів України 

(додаток № 2).  

5. Встановити строк прийняття пропозицій від членів Аудиторської палати 

України до проєкту  порядку денного з'їзду аудиторів України до 18-00  «13» 

травня 2020 року.   

6. Віднести до переліку інформаційних матеріалів, підготовлених до 

чергового з’їзду аудиторів України,  додані до проєкту порядку денного 

проєкти рішень та проєкти документів, з якими можна ознайомитися на 

офіційному вебсайті Аудиторської палати України https://www.apu.com.ua/. 

8. Загальна кількість аудиторів відповідно до даних Реєстру аудиторів та 

https://www.apu.com.ua/
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суб’єктів аудиторської діяльності на дату прийняття рішення про  скликання 

чергового з'їзду аудиторів України складає 2719 осіб. 

9. Доручити Виконавчому директору Курезі Т.В. укласти договір оренди 

приміщення для проведення чергового з’їзду аудиторів України та здійснити 

розрахунки по ньому.  

10. Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити оприлюднення 

цього рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України та у 

друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери 

розповсюдження. 

 

3. Про розгляд дисциплінарної справи, а саме: 

 
3.1. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА 

ФІРМА «АУДИТ КОНСАЛТ УКРАЇНА». 

 

3.1. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 8 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., Дзюба 

Л.А., Іщенко Н.І., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк 

М.В., Церетелі Л.Г.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Притягнути до професійної відповідальності суб’єкта аудиторської 

діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ КОНСАЛТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 

35572900, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності 4081) та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді 

зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової 

звітності на строк три роки. 

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».  

 

4. Про результати перевірки контролю якості аудиторських послуг, а 

саме: 

 
4.1. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ЗЕЛЛЕР»; 

4.2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА 

ФІРМА «ОЛГА АУДИТ»; 

4.3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАКСИМУМ-

АУДИТ»;  
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4.4.ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЛТІКОМ»; 

4.5. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТАІР-АУДИТ»; 

4.6.ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРІСТЕР АГЕНС ГРУП». 

 

<…> 
 

4.1.  

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., Дзюба 

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

 «УТРИМАЛИСЬ» - 2 члена Ради Аудиторської палати України 

(Нефьодова Д.Ю., Сушко Д.С.). 

Рішення прийняте. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Звіт про результати перевірки з контролю якості 

аудиторських послуг ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ЗЕЛЛЕР» 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 «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ 

«ЗЕЛЛЕР» 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 КОМПАНІЯ 

«ЗЕЛЛЕР» обов’язкові до виконання рекомендації щодо усунення виявлених 

недоліків системи контролю якості та встановити строк їх виправлення до 

30.09.2020. 

4.  Комітету з контролю якості аудиторських послуг забезпечити 

відстеження виконання суб’єктом аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВОМ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ 

«ЗЕЛЛЕР»  обов’язкових до виконання рекомендацій протягом встановленого 

строку для їх виправлення та подати звіт про результати виконання 

обов’язкових до виконання рекомендацій до 31.12.2020. 

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 
 

4.2. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 8 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., Дзюба 

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

Церетелі Л.Г.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Звіт про результати перевірки з контролю якості 

аудиторських послуг ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОЛГА АУДИТ» 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 АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОЛГА 

АУДИТ» 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 «ОЛГА 

АУДИТ» обов’язкові до виконання рекомендації щодо усунення виявлених 

недоліків системи контролю якості та встановити строк їх виправлення до 

30.06.2020. 

4.  Комітету з контролю якості аудиторських послуг забезпечити 

відстеження виконання суб’єктом аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВОМ  

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОЛГА 

АУДИТ» обов’язкових до виконання рекомендацій протягом встановленого 

строку для їх виправлення та подати звіт про результати виконання 

обов’язкових до виконання рекомендацій до 31.12.2020. 

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. 

 

4.3. 
 

<…> 
 

Голосували: 

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

Л.А., Іщенко Н.І., Каменська Т.О., Романюк М.В., Церетелі Л.Г.); 

 «УТРИМАЛИСЬ» - 2 члена Ради Аудиторської палати України 

(Нефьодова Д.Ю., Сушко Д.С.). 

Рішення прийняте. 
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ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Звіт про результати перевірки з контролю якості 

аудиторських послуг ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАКСИМУМ-АУДИТ» 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 «МАКСИМУМ-АУДИТ» 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 «МАКСИМУМ-АУДИТ» обов’язкові 

до виконання рекомендації щодо усунення виявлених недоліків системи 

контролю якості та встановити строк їх виправлення до 15.06.2020. 

4.  Комітету з контролю якості аудиторських послуг забезпечити 

відстеження виконання суб’єктом аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВОМ  

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАКСИМУМ-АУДИТ» 

обов’язкових до виконання рекомендацій протягом встановленого строку для 

їх виправлення та подати звіт про результати виконання обов’язкових до 

виконання рекомендацій до 31.12.2020. 

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. 

 

4.4. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., Дзюба 

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

 «УТРИМАЛИСЬ» - 2 члена Ради Аудиторської палати України 

(Нефьодова Д.Ю., Сушко Д.С.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Звіт про результати перевірки з контролю якості 

аудиторських послуг ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЛТІКОМ» 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 «МАЛТІКОМ» таким, що пройшов 
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перевірку з контролю якості аудиторських послуг з обов’язковими до 

виконання рекомендаціями. 

3. Надати суб’єкту аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЛТІКОМ» обов’язкові до 

виконання рекомендації щодо усунення виявлених недоліків системи 

контролю якості та встановити строк їх виправлення до 15.10.2020. 

4.  Комітету з контролю якості аудиторських послуг забезпечити 

відстеження виконання суб’єктом аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВОМ  

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЛТІКОМ» обов’язкових до 

виконання рекомендацій протягом встановленого строку для їх виправлення 

та подати звіт про результати виконання обов’язкових до виконання 

рекомендацій до 31.12.2020. 

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. 

 

4.5.  

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 9 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., Дзюба 

Л.А., Іщенко Н.І., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк 

М.В., Сушко Д.С., Церетелі Л.Г.); 

 Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Звіт про результати перевірки з контролю якості 

аудиторських послуг ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТАІР-АУДИТ». 

2. За результатами перевірки з контролю якості аудиторських послуг 

визнати суб’єкта аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТАІР-АУДИТ», 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. 

 

4.6. 

 

<…> 
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Голосували: 

 «ЗА» - 8 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., Іщенко 

Н.І., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., Сушко 

Д.С., Церетелі Л.Г.); 

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

Л.А.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Звіт про результати перевірки з контролю якості 

аудиторських послуг ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРІСТЕР АГЕНС 

ГРУП» 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 «АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

«БАРРІСТЕР АГЕНС 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 

«БАРРІСТЕР АГЕНС ГРУП» обов’язкові до виконання рекомендації щодо 

усунення виявлених недоліків системи контролю якості та встановити строк їх 

виправлення до 30.09.2020. 

4.  Комітету з контролю якості аудиторських послуг забезпечити 

відстеження виконання суб’єктом аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВОМ  

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

«БАРРІСТЕР АГЕНС ГРУП» обов’язкових до виконання рекомендацій 

протягом встановленого строку для їх виправлення та подати звіт про 

результати виконання обов’язкових до виконання рекомендацій до 31.12.2020. 

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. 
 

<…> 

  

5. Про порушення дисциплінарних справ 

 

<…> 

 

5.1. 

 

<…> 
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Голосували: 

 «ЗА» - 8 членів Ради Аудиторської палати України (Дзюба Л.А., Іщенко 

Н.І., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., Сушко 

Д.С., Церетелі Л.Г.). 

Рішення прийняте. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Порушити дисциплінарну справу стосовно суб’єкта аудиторської 

діяльності <…>. 

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться 27 лютого 

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

 

5.2. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 8 членів Ради Аудиторської палати України (Дзюба Л.А., Іщенко 

Н.І., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., Сушко 

Д.С., Церетелі Л.Г.). 

Рішення прийняте. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Порушити дисциплінарну справу стосовно аудиторів <…>, які є 

підписантами звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності <…>. 

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться 27 лютого 

2020 року, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10, об 12:20 годині. 

 

5.3. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 8 членів Ради Аудиторської палати України (Дзюба Л.А., Іщенко 

Н.І., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., Сушко 

Д.С., Церетелі Л.Г.). 

Рішення прийняте. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Порушити дисциплінарну справу стосовно аудитора <…>, яка є 

підписантом звіту незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності 

<…>. 

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться 27 лютого 

2020 року, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10, об 12:40 годині. 
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6. Про узагальнені результати проведених перевірок з контролю якості 

аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності за 2019 рік. 

 

<…> 

 

7. Звіт про виконання Кошторису Аудиторської палати України за 2019 

рік. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 9 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., Дзюба 

Л.А., Іщенко Н.І., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк 

М.В., Сушко Д.С., Церетелі Л.Г.). 

Рішення прийняте. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про виконання Кошторису Аудиторської палати України 

за 2019 рік. 
 

8. Про проєкт змін до Порядку делегування (передачу) аудитором свого 

голосу іншому аудитору для участі на з’їзді аудиторів України. 
 

<…> 
 

Голосували: 

 «ЗА» - 8 членів Ради Аудиторської палати України (Дзюба Л.А., Іщенко 

Н.І., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., Сушко 

Д.С., Церетелі Л.Г.). 

Рішення прийняте. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до Порядку делегування (передачу) аудитором свого 

голосу іншому аудитору на з’їзді аудиторів України, затвердженого рішенням 

Аудиторської палати України від 13.12.2018 № 5/3, а саме:  

пункт 4 Порядку доповнити реченням наступного змісту: «У довіреності 

або заяві про представництво інтересів обов’язково зазначається згода на 

обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» та згоди на оприлюднення інформації на вебсайті»;  

у пункті 5 після слова «прийом» доповнити словосполученням 

«довіреностей та»; 

 пункт 6 доповнити реченням такого змісту: «Інформація про кількість 

делегованих аудитору голосів підлягає оприлюдненню на офіційному вебсайті 

Аудиторської палати України за 3 дні до проведення з’їзду аудиторів 

України»; 

 викласти у новій редакції Додаток № 1 до Порядку – Заяву про 

делегування (передачу) права голосу.  
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2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити 

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати 

України. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 9 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., Дзюба 

Л.А., Іщенко Н.І., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк 

М.В., Сушко Д.С., Церетелі Л.Г.). 

Рішення прийняте одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Продовжити засідання Ради Аудиторської палати України до 15:00 

години. 
 

<…> 
 

9. Про затвердження Порядку подання суб’єктами аудиторської 

діяльності до Аудиторської палати України звітності за формою № 1 – 

аудит (річна) «Звіт суб’єкта аудиторської діяльності про надані 

послуги». 
 

<…> 
 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Дзюба Л.А., Іщенко 

Н.І., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., Церетелі 

Л.Г.). 

Рішення прийняте. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Порядок подання суб’єктами аудиторської діяльності до 

Аудиторської палати України звітності за формою № 1 – аудит (річна) «Звіт 

суб’єкта аудиторської діяльності про надані послуги» (додається). 

2.Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити оприлюднення 

цього рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України. 
 

10. Про план-графік заходів Аудиторської палати України. 
 

<…> 
 

Голосували: 

 «ЗА» - 8 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., Дзюба 

Л.А., Іщенко Н.І., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк 

М.В., Церетелі Л.Г.). 

Рішення прийняте. 
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ВИРІШИЛИ: 

1.  Затвердити План-графік заходів Аудиторської палати України на 

лютий-березень 2020 року; 

 2. Доручити Голові Ради Аудиторської палати України Каменській Т.О. 

та члену Ради Аудиторської палати України Романюку М.В. взяти участь у 

заході, проведення якого заплановано 11 лютого 2020 року у місті Одесі. 

 3. Доручити Голові Ради Аудиторської палати України Каменській Т.О. 

та члену Ради Аудиторської палати України Нефьодовій Д.Ю. взяти участь у 

заході, проведення якого заплановано, 18 лютого 2020 року у місті Харкові. 

 4. Доручити члену Ради Аудиторської палати України Романюку М.В. 

взяти участь у заході, проведення якого заплановано у лютому 2020 року у 

місті Львові. 
 

11. Про проєкт змін до Положення про інформаційну політику 

Аудиторської палати України. 

 

<…> 
 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., Дзюба 

Л.А., Іщенко Н.І., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк 

М.В.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести до Положення про інформаційну політику Аудиторської 

палати України, затвердженого рішенням Ради Аудиторської палати України 

від 25.07.2019 № 17/1(далі – Положення) такі зміни:  

підпункт 3.1.8. пункту 3.1. розділу 3 Положення доповнити реченням: 

«Інформація проєкту порядку денного про учасників дисциплінарних 

проваджень, суб’єктів перевірок контролю якості аудиторських послуг та 

суб’єктів звернень до АПУ не оприлюднюється»;  

підпункт 3.1.9. пункту 3.1. розділу 3 Положення викласти у такій 

редакції: «3.1.9. рішення органів управління (з’їзду аудиторів України та Ради 

АПУ), витяги з протоколів з’їзду аудиторів України та засідань Ради АПУ, які 

містять результативну частину та результати голосування по питаннях 

порядку денного з’їзду аудиторів України та засідань Ради АПУ (окрім 

інформації про учасників дисциплінарних проваджень та суб’єктів 

аудиторської діяльності, до яких не застосовано стягнення, а також суб’єктів 

звернень до АПУ), з урахуванням вимог статті 44 Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність», не пізніше, ніж на 14-й день 

після дати з’їзду або засідання»; 

 у пункті 3.7. розділу 3 Положення слово «інформацію» замінити на 

словосполучення «офіційну інформацію АПУ або іншу офіційну інформацію»;  

підпункт 4.1.3. пункту 4.1. розділу 4 Положення викласти у такій 

редакції: «4.1.3. Службова інформація – інформація, що міститься у 



15 
 

внутрівідомчій службовій кореспонденції АПУ, доповідних записках і 

рекомендаціях, якщо вони пов’язані із розробкою напряму діяльності АПУ або 

процесом прийняття нею рішень і передують публічному обговоренню та/або 

прийняттю рішень»;  

пункт 4.14. розділу 4 Положення викласти у такій редакції: «4.14. Особи, 

винні у розголошенні та (або) наданні доступу третім особам до інформації з 

обмеженим доступом несуть відповідальність передбачену статтею 147 

«Стягнення за порушення трудової дисципліни» Кодексу законів про працю 

України, статтею 361-2 «Несанкціоновані збут або розповсюдження 

інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в 

електроннообчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих 

системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації» 

Кримінального кодексу України, статями 172-8 «Незаконне використання 

інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових або 

інших визначених законом повноважень», 188-39 «Порушення законодавства 

у сфері захисту персональних даних», 212-5 «Порушення порядку обліку, 

зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв 

інформації, що містять службову інформацію», 212-6 «Здійснення незаконного 

доступу до інформації в інформаційних (автоматизованих) системах, 

незаконне виготовлення чи розповсюдження копій баз даних інформаційних 

(автоматизованих) систем» Кодексу України про адміністративні 

правопорушення»;  

пункт 3 додатку 1 до Положення викласти у такій редакції: «3. Службова 

інформація, якою є інформація, що міститься у внутрівідомчій службовій 

кореспонденції АПУ, доповідних записках і рекомендаціях, якщо вони 

пов’язані із розробкою напряму діяльності АПУ або процесом прийняття нею 

рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень, та 

міститься в матеріалах підготовки до з’їзду аудиторів України та засідань Ради 

АПУ». 

 2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити 

це рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України.  
 

12.  Про проєкт Положення про організацію заходів Аудиторської палати 

України. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 8 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., Дзюба 

Л.А., Іщенко Н.І., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк 

М.В., Церетелі Л.Г.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд питання щодо проєкту Положення про організацію 

заходів Аудиторської палати України на наступне засідання. 
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13. Про проєкт Порядку взаємодії Аудиторської палати України із 

засобами масової інформації. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 8 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., Дзюба 

Л.А., Іщенко Н.І., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк 

М.В., Церетелі Л.Г.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд питання щодо проєкту Порядку взаємодії 

Аудиторської палати України із засобами масової інформації на наступне 

засідання. 

 

14. Про проєкт змін до Положення про розгляд звернень, що надходять до 

Аудиторської палати України. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 8 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., Дзюба 

Л.А., Іщенко Н.І., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк 

М.В., Церетелі Л.Г.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до Положення про порядок розгляду звернень, що 

надходять до Аудиторської палати України, затвердженого рішенням Ради 

Аудиторської палати України 31.01.2019 р. №7/2, а саме: 

у пункті 1.1. Положення речення «Порядок розгляду заяв (скарг), що 

розглядаються АПУ відповідно до статті 45 Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність», під дію цього Положення не 

підпадає» замінити на речення «Порядок розгляду заяв (скарг), які містять 

відомості про професійний проступок аудитора або суб’єкта аудиторської 

діяльності, здійснюються відповідно до статті 45 Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність»; 

пункт 2.5. Положення викласти у такій редакції: 

«2.5. Заява (скарга), яка містять відомості про наявність ознак 

професійного проступку аудитора, а також рішення судів, приписи, протести, 

подання, постанови органів Прокуратури на неякісні висновки аудиторських 

фірм, аудиторів (які здійснюють діяльність як  фізичні особи - підприємці чи 

провадять незалежну професійну діяльність) розглядаються в порядку, 
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передбаченому статтею 45 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність». 

Заява (скарга), яка не містять відомості про наявність ознак 

професійного проступку аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності, 

розглядається як звернення  у визначеному цим Положенням порядку.»; 

пункт 2.9. Положення доповнити абзацом такого змісту: 

«Термін розгляду адвокатських запитів становить 5 робочих днів. У разі 

якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або 

потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду 

адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з 

обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово 

повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання адвокатського 

запиту». 

2.  Доручити Секретаріату Аудиторської палати України 

оприлюднити це рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати 

України. 

 

15.  Про звернення, що надійшли до Аудиторської палати України 

 

<…> 

 

15.1. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 8 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., Дзюба 

Л.А., Іщенко Н.І., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк 

М.В., Церетелі Л.Г.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Доручити Голові Ради Аудиторської палати України Каменській Т.О. 

укласти угоду про співпрацю Аудиторської палати України із Громадською 

спілкою «Інститут сертифікованих професіоналів обліку й аудиту». 

 

15.2. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 8 членів Ради Аудиторської палати України (Бондар В.П., Дзюба 

Л.А., Іщенко Н.І., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк 

М.В., Церетелі Л.Г.). 

Рішення прийняте. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити кандидатуру для представництва Аудиторської палати 

України у робочій зустрічі національних органів за програмою прикордонного 

співробітництва Європейського інструменту сусідства «Польща – Білорусь – 

Україна 2014-2020», проведення якої заплановано 19 лютого 2020 року у місті 

Львові - члена Аудиторської палати України Головату Наталію Романівну. 

 

<…> 

 
 

 

Голова АПУ  (підпис)   Т. О.    Каменська  

 

 

Секретар    (підпис)   Т. А.  Добровольська                       

 


	Присутні члени Ради Аудиторської палати України:

