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 Реєстри та переліки, до яких включено Грант Торнтон Легіс: 
 

1. Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, зокрема, до наступних його 
розділів: 
 

- Суб’єкти аудиторської діяльності 

- Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит 

фінансової звітності  

- Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит 

фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес  

 
Посилання: 
https://www.apu.com.ua/2018/10/01/%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80-
%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2-%D1%82%D0%B0-
%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2-
%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80/ 

 
2. Перелік аудиторських фірм, які уповноважені проводити зовнішній незалежний 

фінансовий аудит політичних партій 
 
Посилання: 
https://nazk.gov.ua/oriyentovnyy-perelik-audytorskyh-firm 

3. Перелік незалежних аудиторів, які пройшли процедуру відбору і можуть залучатися до 
перевірки витрат за проектами в рамках спільних операційних програм прикордонного 
співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014 - 2020 рр. 

 
Посилання: 

https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20111%20%D0%B7%

D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9F%D

0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83.pdf  

Свідоцтва, видані ТОВ «Грант Торнтон Легіс»: 

- Свідоцтво № 3915 про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане 
рішенням Аудиторської палати України від 21 грудня 2006 р. № 169/4; 

- Свідоцтво відповідності системи контролю якості № 0506, видане рішенням 
Аудиторської палати України № 303/4 від 27.11.2014 р.; 

- Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, серії П № 000391 
від 08.10.2013 р., видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
України 
 
Членство в організаціях: 

 
- Грант Торнтон Легіс є членом Американської ради нагляду за обліком в публічних 

компаніях PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board). 
 
Посилання: 
https://rasr.pcaobus.org/Firms/FirmSummaryPublic.aspx?FirmID=9591B7299E7E02F3E3A85CFFE46CE202 

https://www.apu.com.ua/2018/10/01/%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2-%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80/
https://www.apu.com.ua/2018/10/01/%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2-%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80/
https://www.apu.com.ua/2018/10/01/%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2-%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80/
https://www.apu.com.ua/2018/10/01/%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2-%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80/
https://nazk.gov.ua/oriyentovnyy-perelik-audytorskyh-firm
https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20111%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83.pdf
https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20111%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83.pdf
https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20111%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83.pdf
https://rasr.pcaobus.org/Firms/FirmSummaryPublic.aspx?FirmID=9591B7299E7E02F3E3A85CFFE46CE202
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- Міжнародна аудиторська мережа компаній Grant Thornton International є повним 
членом Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC) Форум Фірм 
 
Посилання: 
https://www.ifac.org/about-ifac/forum-firms-and-transnational-auditors-committee/forum-firms-membership 

 
- Grant Thornton International входить до рейтингу ACCOUNTENCY AGE в число 20 

найбільших аудиторських мереж світу.  
 
Посилання: 
https://www.accountancyage.com/rankings/top-20-international-networks-2018/ 

 
Додатково:   
 
- Грант Торнтон входить до списку фірм, звіти яких приймаються Європейським 
банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), 
Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) та іншими міжнародними фінансовими 
інститутами.   
 

https://www.ifac.org/about-ifac/forum-firms-and-transnational-auditors-committee/forum-firms-membership
https://www.accountancyage.com/rankings/top-20-international-networks-2018/

