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ПЕРШИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ФОРУМ АУДИТОРІВ 

«Європейське майбутнє ринку аудиторських послуг» 

Закон України 

 “Про аудиторську діяльність” 
Проект Закону України "Про аудит  

фінансової звітності та аудиторську діяльність"  

Реєстр аудиторських  фірм  та  

аудиторів  -  база  даних,  що містить  

інформацію  про  аудиторські  фірми  та  

аудиторів,   які займаються аудиторською   

діяльністю   індивідуально   як  фізичні 

особи – підприємці. 

Порядок ведення  Реєстру   

визначається   та  забезпечується 

Аудиторською палатою України.  

     За включення  до  Реєстру  

справляється  плата   в   розмірі, 

встановленому Аудиторською 

палатою України.  

Реєстр складається із таких розділів: 

1) аудитори; 

2) суб’єкти аудиторської діяльності; 

3) суб’єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити обов’язковий 

аудит фінансової звітності; 

4) суб’єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити обов’язковий 

аудит фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес. 

Відомості до Реєстру  вносяться 

Інспекцією.  

Плата за включення інформації 

до Реєстру не справляється.  
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Згідно ЗУ “Про державне регулювання  

ринку цінних паперів України”,  

а саме стаття 7 п.24 визначає, що: 

Одним із завдань 

Національної комісії  

з цінних паперів та фондового ринку є:  

 

24) визначає порядок ведення  

та веде реєстр  

аудиторських фірм, які можуть  

проводити аудиторські перевірки  

професійних учасників ринку  

цінних паперів;  

Проект Закону України  

"Про аудит фінансової  

звітності та аудиторську  

діяльність" передбачає  

ведення єдиного реєстру  

суб'єктів аудиторської  

діяльності на  

безкоштовній основі.  

У реєстрі будуть окремо  

відображатися  

суб'єкти аудиторської  

діяльності, які мають право  

проводити обов'язковий аудит. 
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• Текст 

• Текст 

Згідно з рішенням Аудиторської  

палати України 

26.04.2007 № 176/7 зі змінами 

рішення Аудиторської  

палати України 26.06.2008  

№ 191/714.07.2010 № 219/4,  

порядок ведення Реєстру  

аудиторських фірм та аудиторів:  

 

Технічне ведення,  

актуалізацію Реєстру  

здійснює Секретаріат 

АПУ.  

Секретаріат АПУ  

несе відповідальність  

за збереження даних 

Реєстру. 

Рішенням Національної комісії  

з цінних паперів  

і фондового ринку, № 1516 від  

28грудня 2012 року визначено: 

Свідоцтво видається на  

строк дії свідоцтва  

про включення до Реєстру  

аудиторських фірм та аудиторів,  

виданого Аудиторською палатою  

України.  

Свідоцтво підписується  

уповноваженим членом НКЦПФР  

та скріплюється  

печаткою НКЦПФР. 
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Проект Закону України "Про аудит фінансової  

звітності та аудиторську діяльність" передбачає: 

- Аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності,  

які набули право на здійснення аудиторської діяльності,  

можуть надавати аудиторські послуги лише після  

включення до Реєстру. 

- Відомості до Реєстру  вносяться Інспекцією. 

- Реєстр є публічним, оприлюднюється і підтримується в  

актуальному стані у мережі Інтернет на веб-сторінці Інспекції 

- Плата за включення інформації до Реєстру не 

справляється. 


