
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням Ради нагляду  

за аудиторською діяльністю 

Органу суспільного нагляду  

за аудиторською діяльністю  

від 27 грудня 2022 року № 1/12/54 

 

Форма № 2.1 

Заява 

про реєстрацію суб’єкта аудиторської діяльності у Реєстрі аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності та внесення до Реєстру аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності інформації про суб’єкта аудиторської 

діяльності  

 

Форма здійснення аудиторської діяльності:  

 

 Аудиторська фірма 

 Фізична особа – підприємець 

 Фізична особа, що провадить незалежну професійну діяльність  

 

Відомості про аудиторську фірму1:  
 

Найменування  

                

                

                

 

Організаційно-правова форма  

                

                

 

Скорочене найменування  (за наявності) 

                

                

 

Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 

        

 

 

 

 

 

 

 
1 Аудитори, які реєструються у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності як суб’єкти аудиторської 

діяльності для провадження аудиторської діяльності як фізичні особи – підприємці або незалежної професійної 

діяльності, відомості що стосуються юридичних осіб не подають. 
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Відомості про аудитора2:  

 

Прізвище 

                

 

Ім’я  

                

 

По батькові (за наявності)  

                

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (не 

оприлюднюється) 

          

 

або  

 

серія та номер паспорта (не оприлюднюється) – для фізичних осіб, які через 

свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний 

контролюючий орган та мають відмітку в паспорті про право здійснювати 

платежі за серією та номером паспорта 

                

                

                

  

 
2 Юридичні особи, які реєструються у Реєстрі як суб’єкти аудиторської діяльності, відомості  не подають. 
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Місцезнаходження юридичної особи 3: 

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 

     

 

Контактна інформація суб’єкта аудиторської діяльності4: 

Номер телефону основний  

                

Номер телефону додатковий (зазначається за бажанням)  

                 

Електронна адреса основна 

                

Електронна адреса додаткова (зазначається за бажанням) 

                 

Адреса вебсторінки (за наявності) 

                

Додаткова контактна інформація не оприлюднюється 

  

 
3 У разі необхідності надання юридичною особою додаткових відомостей про місцезнаходження, відповідні 

відомості наводяться на додаткових сторінках. 
4 У разі необхідності надання суб’єктом аудиторської діяльності  додаткових контактної інформації,  відповідні 

відомості наводяться на додаткових сторінках. 
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Засновники (учасники) юридичної особи5:  

Фізичні особи 

Прізвище 

                

Ім’я  

                 

По батькові (за наявності)  

                

Ідентифікаційний код (не оприлюднюється) 

          

Країна громадянства 

                

Реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (за 

наявності) 

      

Частка у статутному капіталі, % 

   

Номер телефону  

                

Електронна адреса 

                

Юридичні особи: 

Найменування 

                

                

Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 

        

Реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (за 

наявності) 

      

Країна резиденства 

                

Частка у статутному капіталі, % 

   

Місцезнаходження: 

Індекс  

     

Область  

                

Район (області) 

                

Тип населеного пункту  

 
5 У разі необхідності надання юридичною особою  додаткових відомостей про засновників (учасників), 

відповідні відомості наводяться на додаткових сторінках 
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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 
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Засновники юридичної особи (засновника (учасника) аудиторської 

фірми)6: 

Фізичні особи 

Прізвище 

                

Ім’я  

                 

По батькові (за наявності)  

                

Ідентифікаційний код (не оприлюднюється) 

          

Країна громадянства 

                

Реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (за 

наявності) 

      

Частка у статутному капіталі, % 

   

Номер телефону  

                

Електронна адреса 

                

Юридичні особи: 

Найменування 

                

                

Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 

        

Реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (за 

наявності) 

    

Країна резиденства 

                

Частка у статутному капіталі, % 

   

Місцезнаходження 

Індекс  

     

Область  

                

Район (області) 

                

 
6 У разі необхідності надання юридичною особою додаткових відомостей про засновників (учасників) 

засновника (учасника),  відповідні відомості наводяться на додаткових сторінках 
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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 
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Відомості про органи управління юридичної особи7: 
 

 Вищий 
 

                 
 

 Виконавчий 
 

                 
 

 Інший (заповнюється, якщо є інший орган управління юридичної особи, 

передбачений установчими документами цієї юридичної особи)  
 

                 

 

Відомості про посадову особу, яка відповідно до установчих документів 

здійснює керівництво аудиторською фірмою 

Посада 

                 

Прізвище 

                

Ім’я  

                

По батькові (за наявності)  

                

Дата обрання (призначення) 
д д . м м . р р р р 

Реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 

      

Номер телефону  

                

Електронна адреса 

                

 

Відомості про осіб, які обираються (призначаються) до органів управління    

Посада 

                 

Прізвище 

                

Ім’я  

                

По батькові (за наявності)  

                

Дата обрання (призначення) 
д д . м м . р  р р р 

 
7 У разі необхідності надання юридичною особою додаткових відомостей про осіб, які обираються 

(призначаються) до її органів управління,  відповідні відомості наводяться на додаткових сторінках 
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Реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (за 

наявності) 

      

Номер телефону  

                

Електронна адреса 
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Відомості про працівників суб’єкта аудиторської діяльності, які є 

аудиторами8: 
Загальна кількість працівників, які є аудиторами  

   

Реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 

      
 

 Основне місце роботи (не оприлюднюється)  

 Сумісництво (не оприлюднюється) 

Дата встановлення трудових відносин (не оприлюднюється) 
д д . м м . р р р р 

Реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 

      
 

 Основне місце роботи (не оприлюднюється)  

 Сумісництво (не оприлюднюється) 

Дата встановлення трудових відносин (не оприлюднюється) 
д д . м м . р р р р 

Реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 

      
 

 Основне місце роботи (не оприлюднюється)  

 Сумісництво (не оприлюднюється) 

Дата встановлення трудових відносин (не оприлюднюється) 
д д . м м . р р р р 

Реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 

      
 

 Основне місце роботи (не оприлюднюється)  

 Сумісництво (не оприлюднюється) 

Дата встановлення трудових відносин (не оприлюднюється) 
д д . м м . р р р р 

Реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 

      
 

 Основне місце роботи (не оприлюднюється)  

 Сумісництво (не оприлюднюється) 

Дата встановлення трудових відносин (не оприлюднюється) 
д д . м м . р р р р 

Реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності  

      
 

 Основне місце роботи (не оприлюднюється)  

 Сумісництво (не оприлюднюється) 

Дата встановлення трудових відносин (не оприлюднюється) 
д д . м м . р р р р 

 
8 У разі необхідності надання додаткових відомостей про працівників суб’єкта аудиторської діяльності, які є 

аудиторами,   відповідні відомості наводяться на додаткових сторінках 
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Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи (за наявності)9: 

 

Найменування відокремленого підрозділу  

                

                

                

 

Контактна інформація: 

Місцезнаходження 

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 

                

  

 
9 У разі необхідності надання юридичною особою додаткових даних про відокремлені підрозділи,  відповідні 

відомості наводяться на додаткових сторінках 
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Інформація про реєстрацію у публічних реєстрах аудиторських фірм інших 

країн (за наявності)10: 

назва публічного реєстру  

                

                

номер реєстрації у публічному реєстрі  

                

країна 

                

найменування органу реєстрації 

                

посилання на вебсайт (за наявності) 

                

 

Членство в аудиторській мережі11: 

Назва мережі 

                

                

Посилання на вебсайт 

                

  

 
10 У разі необхідності надання юридичною особою додаткових відомостей про публічні реєстри аудиторських 

фірм інших країн,  відповідні відомості наводяться на додаткових сторінках 
11 У разі необхідності надання юридичною особою додаткових відомостей про членство в аудиторських 

мережах,  відповідні відомості наводяться на додаткових сторінках 
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Декларування невідповідності критеріям, встановлених частиною 

тринадцятою статті 22 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» 12:  

 

 У складі засновників (учасників, акціонерів) юридичної особи відсутні 

громадяни країни, яка здійснює збройну агресію проти України, та/або 

суб’єкти аудиторської діяльності, кінцевими бенефіціарними власниками 

(контролерами) яких є громадяни країни, яка здійснює збройну агресію 

проти України, та/або суб’єкти господарювання, зареєстровані на території 

країни, яка здійснює збройну агресію проти України, та/або особи, які 

перебувають в публічних реєстрах аудиторів та/або є членами професійних 

організацій аудиторів та/або бухгалтерів країни, яка здійснює збройну 

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

України, прямо або опосередковано належить частка в статутному капіталі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Не є учасником аудиторської мережі, зареєстрованої на території країни, 

яка здійснює збройну агресію проти України  

 

Цією заявою заявник декларує достовірність інформації, яка подається 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. 

 

_________________   ____________________________________  
(підпис аудитора або  посадової особи, яка відповідно до установчих документів 

здійснює керівництво юридичною особою (або особи, уповноваженої керівником) 

 
д д . м м . р р р р 

 

 
12 Зазначається лише юридичною особою 


