
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ  

орган аудиторського самоврядування 

 

ПРОТОКОЛ 

(витяг) 

26.09.2019           № 21 

 

чергового засідання Ради Аудиторської палати України 

 

Дата проведення засідання  – 26 вересня 2019 року. 

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

Час проведення засідання  –  з 11:25 год. до 14:30 год. 
 

Присутні члени Ради Аудиторської палати України: 

Бондар В.П., Дзюба Л. А., Іщенко Н.І., Каменська Т. О., Романюк М. В.,            

Сушко Д.С. 

 

Відсутні члени Ради Аудиторської палати України: 

Барановська О.М., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Церетелі Л.Г., Шульман М.К. 

 

Присутні на засіданні Ради Аудиторської палати України (без права голосу): 

Член Ради нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду 

за аудиторською діяльністю – Канцуров О. О. 

Виконавчий директор – Куреза Т. В.  

Начальник юридичного відділу Секретаріату Аудиторської палати  

України - Семенихіна Н. І. 

 

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., Романюк М.В., Сушко Д.С.). 

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. 

2. Про інформаційний лист Аудиторської палати України  «Щодо видів 

діяльності, які можуть здійснювати суб’єкти аудиторської діяльності». 

     Член Ради АПУ Бондар В.П.  



3. Про делегування членів Ради Аудиторської палати України до 

громадських рад, створених при органах державної влади.  

Член Ради АПУ Сушко Д.С.  

4. Щодо надання зауважень та пропозицій до  проєкту рішення Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про подання до Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації суб’єктом 

аудиторської діяльності, який надає послуги з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес, 

нагляд за яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку».    

Член Ради АПУ Сушко Д.С.  

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

2019 рік.  

  Виконавчий директор Куреза Т.В. 

6. Про  штатний розпис Аудиторської палати України.  

Виконавчий директор Куреза Т.В. 

7. Про звернення, що надійшли до Аудиторської палати України, а саме:  

7.1.  від Фонду державного майна України щодо позиції Аудиторської палати 

України стосовно Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів 

аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності 

акціонерних товариств, які знаходяться в управлінні Фонду та становлять 

суспільний інтерес; 

7.2.  від аудитора <…> щодо звільнення від сплати членських внесків за 2019 рік; 

7.3.  від ПАФ «Олександр і К» про перегляд рішення Аудиторської палати 

України від 12.07.2018 р. №» 363/5;   

7.4. від Міністерства фінансів України щодо проведення робочої зустрічі; 

7.5.  від Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України. 

Виконавчий директор Куреза Т. В. 

8.        Про укладання договору про співробітництво Аудиторської палати України 

із Державним вищим навчальним закладом «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

Виконавчий директор Куреза Т. В. 

9.       Про проєкт Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (номер 

реєстрації 2179 від 25.09.2019). 

Виконавчий директор Куреза Т. В. 

10. Різне. 

___________________ 

 

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., Романюк М. В., Сушко Д.С.). 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Зняти з виконання доручення, прийняте на засіданні Ради Аудиторської 

палати України 28.08.2019 (протокол № 19), щодо проведення розширеного 

круглого столу з питань аудиту фінансових установ та розмежування обов’язків 

аудитора, суб’єкта звітування (розкриття інформації) та регуляторів, у зв’язку із 

прийняттям 12.09.2019 проєкту закону №1069-2 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення функцій із державного 

регулювання ринків фінансових послуг». 

 

 <…> 

 

Голосували: 

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

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

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Зняти з виконання доручення, надане рішенням Ради Аудиторської палати 

України від 12.09.2019 (протокол № 20), щодо звернення до Національної комісії 

з цінних паперів та фондового ринку стосовно інформації, зазначеної у листі 

<…>. 

 

 <…> 

 

Голосували: 

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

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

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити Секретаріату Аудиторської палати України розмістити на 

вебсайті Аудиторської палаті України оголошення на залучення фахівців по 

розробці автоматизованої форми звітності за формою № 1 – аудит (річна) «Звіт 

суб’єкта аудиторської діяльності про надані послуги» та надати інформацію на 

наступне засідання. 

 

 <…> 

 

Голосували: 

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

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



Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Доручити Комітету з контролю якості аудиторських послуг 

використовувати інформацію по проведеному аналізу стану сплати внесків 

суб’єктами аудиторської діяльності за договорами з надання аудиторських 

послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств за ризико-

орієнтованим підходом при формуванні плану-графіку перевірок  контролю 

якості аудиторських послуг на 2020 рік. 

2. Секретаріату Аудиторської палати України направити, підготовлену 

Комітетом з контролю якості аудиторських послуг, інформацію по проведеному 

аналізу стану сплати внесків суб’єктами аудиторської діяльності за договорами 

з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності 

підприємств за ризико-орієнтованим підходом до Державної установи «Орган 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю». 

 

 2. Про інформаційний лист Аудиторської палати України  «Щодо 

видів діяльності, які можуть здійснювати суб’єкти аудиторської 

діяльності». 

 

 <…> 

 

Голосували: 

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

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

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до інформаційного листа Аудиторської палати України 

щодо видів діяльності, які можуть здійснювати суб’єкти аудиторської діяльності, 

схваленого рішенням Ради Аудиторської палати України від 21.02.2019 

(протокол № 8), виклавши його в новій редакції (додається).                 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України розмістити на 

офіційному вебсайті Аудиторської палати України інформаційний лист у новій 

редакції. 

 

3. Про делегування членів Ради Аудиторської палати України до 

громадських рад, створених при органах державної влади.  

 

 <…> 

 

Голосували: 

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

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

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 



1. Делегувати члена Ради Аудиторської палати України Сушка Дмитра 

Сергійовича до експертної групи громадської ради при Міністерстві фінансів 

України. 

2. Делегувати члена Ради Аудиторської палати України Сушка Дмитра 

Сергійовича до експертної групи громадської ради при Державній податковій 

службі України. 

 

4. Щодо надання зауважень та пропозицій до  проєкту рішення 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про подання до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації 

суб’єктом аудиторської діяльності, який надає послуги з обов’язкового 

аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес, 

нагляд за яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку».    

 

 <…> 

 

Голосували: 

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

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

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Схвалити лист Аудиторської палати України до Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку щодо проєкту рішення НКЦПФР «Про 

подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації 

суб’єктом аудиторської діяльності, який надає послуги з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес, нагляд за 

яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» <…> та 

доручити Голові Аудиторської палати України Каменській Т.О. підписати цей 

лист. 

2. Секретаріату Аудиторської палати України направити вищевказаний лист 

до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

 

5.  Про стан сплати членських внесків до Аудиторської палати України 

за 2019 рік.  

 

 <…> 

 

6. Про  штатний розпис Аудиторської палати України.  

 

 <…> 

 

Голосували: 

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

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



Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити Секретаріату Аудиторської палати України підготувати та 

надати на наступне засідання інформацію, а саме: 

- аналіз витрат по Аудиторській палаті України за 4 квартал 2018 року, за 

1 квартал 2019 року, за 2 квартал 2019 року та 3 квартал 2019 року у розрізі видів 

витрат; 

- аналіз по фонду оплати праці за 4 квартал 2018 року, за 1 квартал 2019 

року, за 2 квартал 2019 року та 3 квартал 2019 року у розрізі видів виплат. 

 

 <…> 

 

7. Про звернення, що надійшли до Аудиторської палати України, а 

саме:  

7.1.  від Фонду державного майна України щодо позиції Аудиторської 

палати України стосовно Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів 

аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності 

акціонерних товариств, які знаходяться в управлінні Фонду та становлять 

суспільний інтерес; 

7.2. від аудитора Бойко С.В. щодо звільнення від сплати членських 

внесків за 2019 рік; 

7.3. від ПАФ «Олександр і К» про перегляд рішення Аудиторської 

палати України від 12.07.2018 р. №» 363/5;   

7.4. від Міністерства фінансів України щодо проведення робочої 

зустрічі; 

7.5.  від Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України. 

 

7.1.     <…> 

 

Голосували: 

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

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

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проєкт відповіді на звернення Фонду державного майна 

України (вхід.№ 01-01-20/877 від 05.09.2019), у якій висловити позицію 

Аудиторської палати України стосовно  Порядку проведення конкурсу з відбору 

суб’єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності, 

які знаходяться в управління Фонду та становлять суспільний інтерес <…>. 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України направити лист 

Аудиторської палати України до Фонду державного майна України. 

 

7.2.     <…> 

 

Голосували: 



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

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

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Звільнити аудитора <…> від сплати членських внесків за 2019 рік, у 

зв’язку з перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку, відповідно до п.2.7.1. Положення про членські внески до 

Аудиторської палати України, затвердженого рішенням чергового з’їзду 

аудиторів України від 18 травня 2019 року № 1/9. 

 

7.3.    <…> 

 

Голосували: 

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

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

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відмовити Приватній аудиторській фірмі «Олександр і К» (код ЄДРПОУ 

30525809) в задоволенні звернення про перегляд рішення Аудиторської палати 

України від 12.07.2018 р. № 363/5, яким Приватну аудиторську фірму 

«Олександр і К» (код ЄДРПОУ 30525809) було визнано такою, що не пройшла 

повторну перевірку на предмет усунення недоліків системи контролю якості 

аудиторських послуг, у зв’язку із відсутністю в Аудиторській палаті України 

повноважень щодо перегляду рішень Аудиторської палати України, прийнятих 

згідно із Законом України «Про аудиторську діяльність» та відсутністю правових 

підстав для перегляду вказаного рішення. 

2. Погодити проєкт відповіді на звернення ПАФ «Олександр і К» (вхід. № 

01-01-20/906 від 18.09.2019) та доручити Секретаріату Аудиторської палати 

України направити відповідь на звернення ПАФ «Олександр і К». 

 

7.4.    <…> 

  
Голосували: 

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

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

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити Секретаріату Аудиторської палати України підготувати проєкт 

відповіді на запит Міністерства фінансів України (вхід. № 01-01-20/912 від 

23.09.2019), у якій зазначити, що причинами  недотримання аудиторськими 

фірмами вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 

та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зокрема, в частині 



подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу спеціально 

уповноваженому органу інформації, необхідної для взяття їх на облік, є 

неоднакове розуміння аудиторськими фірмами та аудиторами відповідних норм 

вказаного Закону, а також інші причини, які мають індивідуальний характер.  

 

7.5.     <…> 

 

Голосували: 

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

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

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити Голові Аудиторської палати України Каменській Т.О. вивчити 

пропозиції, зазначені у листі Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів 

України (вхід. № 01-01-20/936 від 26.09.2019) з метою винесення питання на  

наступне засідання Ради Аудиторської палати України. 

 

 8. Про укладання договору про співробітництво Аудиторської палати 

України із Державним вищим навчальним закладом «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

 

 <…> 

 

Голосували: 

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

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

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Схвалити проєкт Договору про партнерство та співпрацю із  Державним 

вищим навчальним закладом «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» <…>. 

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

підписати проєкт Договору про партнерство та співпрацю із  Державним вищим 

навчальним закладом «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана». 

 

9. Про проєкт Закону «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 

(номер реєстрації 2179 від 25.09.2019). 

 

 <…> 

 

Голосували: 



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

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

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити Секретаріату Аудиторської палати України підготувати та 

направити лист до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової 

та митної політики із пропозиціями від Аудиторської палати України до проєкту 

Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення» (номер реєстрації 2179). 

 

 <…> 

 

 

 

 

Голова АПУ  (підпис)   Т. О.    Каменська  

 

Секретар    (підпис)   Т. А.  Добровольська  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 до питання № 2 протоколу засідання 

Ради АПУ від 26.09.2019 № 21 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Щодо застосування КВЕД-2010  

суб’єктами аудиторської діяльності  
 

Згідно із Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII (далі – Закон № 2258) аудиторська 

діяльність – незалежна професійна діяльність аудиторів та суб'єктів аудиторської 

діяльності, зареєстрованих у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської 

діяльності, з надання аудиторських послуг. 

Пунктом 5 частини першої статті 1 Закону № 2258 визначено, що 

аудиторська фірма – юридична особа, яка провадить виключно аудиторську 

діяльність та/або надає неаудиторські послуги на підставах та в порядку, що 

передбачені цим Законом та міжнародними стандартами аудиту. 

Частиною третьою статті 6 Закону № 2258 передбачено, що аудиторська 

діяльність має обмеження щодо сумісності з підприємницькою та іншими 

видами діяльності. Ці обмеження стосуються лише одночасного надання 

підприємствам, що становлять суспільний інтерес, послуг з обов’язкового 

аудиту фінансової звітності  та послуг, зазначених у частині четвертій статті 6 

Закону № 2258. 

Крім цього, відповідно до частини третьої статті 4 Закону № 2258 

аудиторам (не аудиторським фірмам) забороняється безпосередньо займатися 

іншими, не сумісними з аудиторською діяльністю, видами підприємницької 

діяльності, що не виключає їхнього права отримувати дивіденди, доходи від 

інших корпоративних прав, доходи від оренди та відчуження рухомого та 

нерухомого майна, пасивні доходи. 

Прийняття рішення стосовно того, чи аудиторська фірма провадить 

виключно аудиторську діяльність або також надає неаудиторські послуги, 

входить до повноважень вищого органу управління підприємством. 

Виходячи із практики, аудиторські фірми надають замовникам 

аудиторських послуг різноманітні послуги, як такі, що передбачені 

професійними стандартами (Міжнародними стандартами контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг), так і послуги, 

які не охоплюються цими стандартами, але потрібні замовникам та можуть бути 

надані, враховуючи кваліфікацію та досвід працівників суб’єктів аудиторської 

діяльності. 

Серед таких послуг, зокрема, послуги із складання бухгалтерських та 

фінансових звітів; облік операцій; нарахування заробітної плати; консультації з 

питань організації бухгалтерського обліку; адміністративні послуги; послуги 

оцінки; послуги у сфері оподаткування – підготовка податкових декларацій, 

виконання обчислень і розрахунків податків, податкове планування та інші 

послуги податкового консультування, допомога у вирішенні податкових спорів; 

послуги внутрішнього аудиту; послуги інформаційних технологій та систем; 

юридичні послуги; послуги з підбору персоналу; розробка корпоративних 



стратегій та інші послуги у сфері корпоративних фінансів; проведенні тренінгів, 

навчальних курсів та програм тощо. 

Відповідно до Національного класифікатора України «Класифікація видів 

економічної діяльності ДК 009:2010» (далі – КВЕД) суб’єкти аудиторської 

діяльності можуть здійснювати діяльність, пропонуючи, окрім інших, такі 

послуги, як: 

 аудиторські послуги (код за КВЕД 69.20 «Діяльність у сфері 

бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань 

оподаткування»); 

 послуги з бухгалтерського обліку, консультації з питань оподаткування 

(код за КВЕД 69.20 «Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; 

консультування з питань оподаткування»);  

 юридичні послуги (код за КВЕД 69.10 «Діяльність у сфері права»); 

 економічна експертиза (код за КВЕД 69.10 «Діяльність у сфері права»); 

 консультування з питань комерційної діяльності й керування (код за КВЕД 

70.22 «Консультування з питань комерційної діяльності й керування»); 

 послуги з оцінювання нерухомого майна (код за КВЕД 68.31 «Агентства 

нерухомості») та діяльність з оцінювання, крім оцінювання нерухомого 

майна й об'єктів страхування (антикваріат, коштовності тощо) (код за 

КВЕД 74.90 «Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.»);  

 консультаційні послуги із заповнення вакансій та пошуку персоналу (код 

за КВЕД 78.10 «Діяльність агентств працевлаштування»); 

 видавнича діяльність (код за КВЕД 58 «Видавнича діяльність»); 

 комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними 

діяльність (код за КВЕД 62 «Комп'ютерне програмування, консультування 

та пов'язана з ними діяльність»); 

 надання інших інформаційних послуг (код за КВЕД 63.99. «Надання інших 

інформаційних послуг, н.в.і.у.»); 

 консультаційні послуги з питань інвестування (код за КВЕД 66.19 «Інша 

допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та 

пенсійного забезпечення»); 

 надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна (код за КВЕД 

68.20 «Надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна»); 

 адміністративна та допоміжна офісна діяльність (код за КВЕД 82.11 

«Надання комбінованих офісних адміністративних послуг», 82.30 

«Організування конгресів і торговельних виставок»); 

 Інші види освіти (код за КВЕД 85.59 «Інші види освіти, н.в.і.у.»). 
 

Звертаємо увагу, що під час здійснення аудиторської діяльності суб’єкти 

аудиторської діяльності мають дотримуватись вимог Кодексу етики професійних 

бухгалтерів, нормами якого передбачені обмеження щодо надання 

неаудиторських послуг замовникам послуг з аудиту. 

                     _____________________________________________ 


	Присутні члени Ради Аудиторської палати України:

