
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням Ради нагляду  

за аудиторською діяльністю 

Органу суспільного нагляду  

за аудиторською діяльністю  

від 27 грудня 2022 року № 1/12/54 

 

Форма № 3.2 

Заява 

про видалення реєстрової інформації 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 з відповідних розділів Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності 

 

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

    

 

Найменування суб’єкта аудиторської діяльності: 

                

                

                

 

Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 

        

 

На підставі пункту 1 частини чотирнадцятої статті 22 Закону України «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» прошу видалити з 

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

обов’язковий аудит фінансової звітності»  

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

обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес» 
 

 

реєстрову інформацію про суб’єкта аудиторської діяльності  
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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  

 

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 

 


