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Р І Ш Е Н Н Я 

 
  13 жовтня 2022 року м. Київ № 2/9/51      

 

Про виключення суб’єкта аудиторської діяльності з Реєстру 

аудиторів та  суб’єктів аудиторської діяльності 

 

Керуючись Законом України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» (далі – Закон), Рада нагляду за аудиторською діяльністю 

Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю 

 

В С Т А Н О В И Л А: 

Згідно з частиною шостою статті 5 Закону аудиторська фірма повинна мати 

добру репутацію. Аудиторська фірма не може вважатися такою, що має добру 

репутацію, якщо протягом двох років поспіль до аудиторської фірми 

застосовувалося більше трьох разів стягнення у вигляді попередження або 

зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності 

або обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес.  

Аудиторська фірма, яка втратила добру репутацію, виключається з Реєстру 

аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (далі – Реєстр) за рішенням 

Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.  

До ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРЗАХІДАУДИТ» (код ЄДРПОУ 20833340, номер 

реєстрації у Реєстрі 0541) протягом двох років поспіль застосовувались такі 

стягнення:  

стягнення у вигляді попередження (рішення Ради Аудиторської палати 

України від 21 січня 2021 року № 52/3);  

стягнення у вигляді зупинення права на надання послуг з обов’язкового 

аудиту фінансової звітності строком на три місяці (рішення Ради Аудиторської 

палати України від 21 січня 2021 року № 52/4);  

стягнення у вигляді попередження (рішення Ради Аудиторської палати 

України від 22 листопада 2021 року № 74/1) ; 

стягнення у вигляді попередження (рішення Ради Аудиторської палати 

України від 29 вересня 2022 року № 96/8). 

Отже, протягом двох років поспіль до аудиторської фірми ТОВАРИСТВА 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

«УКРЗАХІДАУДИТ» застосовувалося більше трьох разів стягнення у вигляді 

попередження та зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту 
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фінансової звітності, що свідчить про втрату зазначеною аудиторською фірмою 

доброї репутації. 

Про втрату зазначеною аудиторською фірмою доброї репутації 

Аудиторська палата України поінформувала Орган суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю листом від 05 жовтня 2022 року № 01-01-21/1133. 

На підставі вищенаведеного, керуючись частиною шостою статті 5 Закону, 

Рада нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю 

 

В И Р I Ш И Л А: 

1. Виключити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРЗАХІДАУДИТ» (код ЄДРПОУ 20833340, 

номер реєстрації у Реєстрі 0541) з Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності у зв’язку з втратою доброї репутації. 

2. Інспекції із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю проінформувати про прийняте рішення 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА 

ФІРМА «УКРЗАХІДАУДИТ» та Аудиторську палату України для внесення 

уповноваженою особою Аудиторської палати України відповідних відомостей 

до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності. 

3. Це рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 

 

 

Голова   Людмила ГАПОНЕНКО 
 


