
  
 

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ СІРА В УКРАЇНІ 

ТДВ «УНІВЕРСАЛЬНА ЕКЗАМЕНАЦІЙНА МЕРЕЖА» 

Ідентифікаційний код 38039799 

 
Додаток №1 

до Правил реєстрації на участь в іспитах екзаменаційної програми CAP/CIPA 

 

 

Оголошення про відкриття реєстрації на липневу екзаменаційну сесію 2021 р. 

екзаменаційної програми CAP / CIPA / СРА 

1. Дочірнє підприємство Екзаменаційної мережі CIPA в Україні ТДВ «Універсальна екзаменаційна мережа» цим 

інформує про відкриття в Україні реєстрації на липневу екзаменаційну сесію 2021 р. екзаменаційної програми CAP 

/ CIPA. 

2. Основна реєстрація на участь в іспитах здійснюється в період з 27 квітня грудня 2021 р. (Дата відкриття основної 

реєстрації) до 28 травня 2021 р. (До 18-00) (дата закриття основної реєстрації). Пізня реєстрація здійснюється з 29 

травня  2021 р. до 11 червня 2021 р. (До 18-00) (дата закриття пізньої реєстрації) з урахуванням обмежень 

встановлених Правилами реєстрації на участь в іспитах екзаменаційної програми СAP / CIPA / СРА. 

3. Екзаменаційна сесія в липні 2021 р. проводиться у відповідності з наступним розкладом: 

 

 

День 

Час 

початку 

іспиту 

(київський) 

CAP СІРА CPA 

2 липня 2021р. 

П’ятниця 

9:00 Податки   

3 липня 2021р. 

Субота 

9:00 Управлінський 

облік 1 

 CertIFRS 

4 липня 2021р. 

Неділя 

9:00 Фінансовий 

облік 1 

Управлінський 

облік 2 

 

5 липня 2021р. 

Понеділок  

9:00 Право Фінансовий 

облік 2 

 

 

3.1 Реєстрація учасників в екзаменаційному центрі в день проведення іспиту 

Відкриття реєстрації 7:30 

Вхід зареєстрованих учасників в екзаменаційні 

кімнати і розміщення по робочих місцях 
8:30 – 8:45 

Інструктаж і отримання екзаменаційних матеріалів 8:45 – 9:00 

Запізнення допускається протягом 30 хвилин після офіційного початку іспиту. 

 

4. Цим затверджуються наступні центри проведення липневої екзаменаційної сесії 2021 р. екзаменаційної 

програми CAP / CIPA / СРА в Україні. 

 

Місто Іспити 

Дніпро Всі іспити 

Київ Всі іспити 

Львів Всі іспити 

Одеса Всі іспити 

Харків Всі іспити 

 

5.  Екзаменаційні центри в інших містах можуть бути організовані в тому випадку, якщо на  28 травня 2021 року по 

місту буде зареєстровано не менше 30 учасників на кожен день екзаменаційної сесії. 

 

 

 

Генеральний директор Універсальної екзаменаційної мережі     Мудрук С.О. 


