
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням Ради нагляду  

за аудиторською діяльністю 

Органу суспільного нагляду  

за аудиторською діяльністю  

від 27 грудня 2022 року № 1/12/54 

 

Форма № 3.1 

 

Заява 

про внесення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності інформації (змін до неї) про суб’єкта аудиторської діяльності, 

який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності та/або 

обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес, а також виконувати інші обов’язкові завдання 

 

Розділ «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» 

Розділ «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес» 

 

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

 

    

 

Найменування суб’єкта аудиторської діяльності: 

 

                

                

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Наявність підстав для внесення інформації про суб’єкта аудиторської 

діяльності до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов’язковий аудит фінансової звітності»1: 

досвід здійснення аудиторської діяльності не менше одного року, що 

підтверджується внесеною інформацією про суб’єкта аудиторської діяльності  

до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності»  

пройшов перевірку з контролю якості аудиторських послуг  

відповідаю вимогам, встановленим Законом України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» до суб’єктів аудиторської 

діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності 

 

Наявність підстав для внесення інформації про суб’єкта аудиторської 

діяльності до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес»2: 

досвід надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності не 

менше одного року, що підтверджується внесеною інформацією про суб’єкта 

аудиторської діяльності до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які 

мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 

аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 

пройшов перевірку з контролю якості аудиторських послуг  

відповідаю вимогам, встановленим Законом України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» до суб’єктів аудиторської 

діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес 

  

 
1 Зазначається суб’єктами аудиторської діяльності, які подають інформацію для внесення  до розділу «Суб’єкти 

аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 

аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності  
2 Зазначається суб’єктами аудиторської діяльності, які подають інформацію для внесення до розділу «Суб’єкти 

аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 
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Перелік працівників суб’єкта аудиторської діяльності, які склали іспит за 

напрямом Міжнародні стандарти фінансової звітності відповідно до 

статті 19 Закону, або мають чинні сертифікати (дипломи) професійних 

організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних 

стандартів фінансової звітності (не оприлюднюється) 3: 

Прізвище 

                

Ім’я  

                

По батькові (за наявності)  

                

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

наявності): 

      

Дата встановлення відносин  
д д . м м . р р р р 

 

Іспит за напрямом Міжнародні стандарти фінансової звітності 

Наявність чинного сертифікату (диплому) професійних організацій, що 

підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової 

звітності 

Назва професійної організації4  

                 

                 

 

Прізвище 

                

Ім’я  

                

По батькові (за наявності)  

                

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

наявності): 

      

Дата встановлення відносин  
д д . м м . р р р р 

 

Іспит за напрямом Міжнародні стандарти фінансової звітності 

 
3 У разі необхідності внесення суб’єктом аудиторської діяльності додаткової інформації (змін до неї) про 

працівників, відповідна інформація (зміни до неї) наводиться на додаткових сторінках 
4  Зазначаються лише професійні організації, сертифікат (диплом) яких свідчить про високий рівень відповідних 

знань, з переліку професійних організацій, затвердженого Радою нагляду за аудиторською діяльністю та 

оприлюдненого на офіційному вебсайті Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю 
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Наявність чинного сертифікату (диплому) професійних організацій, 

що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів 

фінансової звітності 

Назва професійної організації5  

                

                

 

Реквізити договору страхування цивільно-правової відповідальності 

суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, який провадить 

обов'язковий аудит фінансової звітності: 

Найменування страховика 

                

                

                

Номер договору  

                

Дата договору 
д д . м м . р р р р 

Дата закінчення строку дії договору 
д д . м м . р р р р 

Страхова сума, грн (цифрами) 

                

 

Декларування невідповідності критеріям, встановлених частиною 

тринадцятою статті 22 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність»                

У складі засновників (учасників, акціонерів) аудиторської фірми 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 

 

 

 

 

 
5  Зазначаються лише професійні організації, сертифікат (диплом) яких свідчить про високий рівень відповідних 

знань, з переліку професійних організацій, затвердженого Радою нагляду за аудиторською діяльністю та 

оприлюдненого на офіційному вебсайті Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю 
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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 посадової особи, яка відповідно до установчих документів здійснює 

керівництво юридичною особою (або особи, уповноваженої керівником) 

 
д д . м м . р р р р 

 


