
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням Ради нагляду  

за аудиторською діяльністю 

Органу суспільного нагляду  

за аудиторською діяльністю  

від 27 грудня 2022 року № 1/12/54 

 

Форма № 1.2 

ЗАЯВА 

про внесення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 

змін до реєстрової інформації про аудитора 

 

Відомості про зміни реєстрової інформації про аудитора: 

 

 Зміна прізвища та/або імені та/або по батькові 

 Зміна країни громадянства 

 Зміна контактної інформації  

 Зміна інформації щодо суб’єктів аудиторської діяльності, у складі яких 

аудитор здійснює аудиторську діяльність або з якими його пов’язують 

відносини-партнерства, участі тощо 
 

 

 Зміна інформації щодо іноземних аудиторських фірм, у складі яких 

аудитор здійснює аудиторську діяльність  

 Зміна інформації про повноправне членство аудитора в одній з 

професійних організацій аудиторів та бухгалтерів  

 Зміна інформації про реєстрацію у публічних реєстрах аудиторів інших 

країн  

 Зміна інформації про членство в професійних організаціях аудиторів та/або 

бухгалтерів інших країн  

Реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності: 

      

 

Відомості про аудитора: 

Прізвище 

                

Ім’я  

                

По батькові (за наявності)  

                

 

Країна громадянства аудитора: 
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Контактна інформація1: 

 

Адреса місця проживання, за якою здійснюється зв’язок з аудитором (не 

оприлюднюється) 

Індекс  

     

Область  

                

Район (області) 

                

Тип населеного пункту  

                

Назва населеного пункту  

                

Тип елемента вулично-дорожньої мережі (вулиця, провулок тощо) 

                

Назва (вулиці, провулку) 

                

Будинок 

     

Корпус 

     

Тип приміщення (квартира, кімната, кабінет або офіс тощо) 

                

Номер приміщення 

     

 

Номер телефону 

                

 

Електронна адреса 

                

 

Адреса вебсторінки (за наявності) 

                

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 У разі необхідності надається інша додаткова контактна інформація аудитора  (адреса, телефон, електронна 

адреса (зазначається за бажанням аудитора та не оприлюднюється)) 

 



3 
 

Суб’єкти аудиторської діяльності, у складі яких аудитор здійснює 

аудиторську діяльність або з якими його пов’язують відносини-

партнерства, участі тощо (за наявності)2: 

 

реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності  

    

 

найменування суб’єкта аудиторської діяльності    

                 

                 

                 

 

статус та дата встановлення відносин з суб’єктом аудиторської діяльності  

(не оприлюднюється) 

 

 трудові відносини (основне місце роботи) 

дата встановлення трудових відносин 
д д . м м . р р р р 

 

 трудові відносини (сумісництво) 

дата встановлення трудових відносин 
д д . м м . р р р р 

 

 відносини партнерства (засновник/учасник суб’єкта аудиторської 

діяльності)   

дата набуття корпоративних прав 
д д . м м . р р р р 

 

 цивільно-правові відносини 

дата укладення  договору 
д д . м м . р р р р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 У разі необхідності надання додаткових змін до таких реєстрових даних, відповідні відомості наводяться на 

додаткових сторінках. 
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Іноземні аудиторські фірми, у складі яких аудитор здійснює аудиторську 

діяльність (за наявності)3: 

найменування  

                

                

країна резиденства  

                

код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, 

реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи 

                

адреса вебсторінки  

                

 

Інформація про повноправне членство аудитора в одній з професійних 

організацій аудиторів та бухгалтерів (за наявності)4: 

 

найменування професійної організації аудиторів та/або бухгалтерів  

                

                

 

Інформація про реєстрацію у публічних реєстрах аудиторів інших країн (за 

наявності)5: 

 

назва публічного реєстру аудиторів 

                

                

номер реєстрації у публічному реєстрі аудиторів 

                

країна 

                

найменування органу реєстрації 

                

посилання на вебсайт 

                

 

 

 

 

 

 
3 У разі необхідності надання додаткових змін до  таких реєстрових даних, відповідні відомості наводяться на 

додаткових сторінках. 
4 Зазначається інформація лише про одну професійну організацію аудиторів або бухгалтерів (за вибором 

аудитора). 
5 У разі необхідності надання додаткових змін до таких реєстрових даних, відповідні відомості наводяться на 

додаткових сторінках . 
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Інформація про членство в професійних організаціях аудиторів та/або 

бухгалтерів інших країн (за наявності)6:  

назва професійної організації аудиторів та/або бухгалтерів 

                

                

номер реєстрації у реєстрі професійної організації аудиторів та/або бухгалтерів 

                

країна 

                

найменування органу реєстрації 

                

посилання на вебсайт 

                

 

Інформація про відсутність підстав для скасування реєстрації у Реєстрі 

аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 

 Не маю не погашеної або не знятої в установленому порядку судимості   

 Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з 

корупцією, протягом останнього року не накладалося   

 Не є громадянами країни, яка здійснює збройну агресію проти України 

 Не перебуваю у публічних реєстрах аудиторів та/або не є членом 

професійних організацій аудиторів та/або бухгалтерів країни, яка здійснює 

збройну агресію проти України 
 

 

 Не здійснюю аудиторську діяльність у складі аудиторських фірм, 

зареєстрованих на території країни, яка здійснює збройну агресію проти 

України, засновниками (учасниками, акціонерами) та/або кінцевими 

бенефіціарними власниками (контролерами) яких є громадяни країни, яка 

здійснює збройну агресію проти України, та/або суб’єкти господарювання, 

зареєстровані у країні, яка здійснює збройну агресію проти України, та/або 

які прямо чи опосередковано володіють частками в статутному капіталі 

та/або правом голосу в таких аудиторських фірмах незалежно від 

формального володіння чи входження до їх органів управління 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цією заявою я декларую достовірність інформації, яка подається мною до 

Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, та усвідомлення 

відповідальності за подання недостовірної інформації або приховування 

інформації, яка підлягає внесенню до Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» та Порядку ведення 

Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності. 

 
______________________________  ___________________________ д д . м м . р р р р 

 

 
6 У разі необхідності надання додаткових змін до таких реєстрових даних, відповідні відомості наводяться на 

додаткових сторінках. 


