
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

про конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «УКПОСТАЧ». 

09.12.2022 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ  30169718, місцезнаходження 

Товариства: 62301, Харківська обл., Дергачівський р-н, м. Дергачі, вул. Залізнична, б. 31-С) (надалі – 

Товариство) запрошує аудиторські фірми для участі у конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності 

для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік, підготовленої 

відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.  

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах суб’єкта аудиторської діяльності для 

проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік. У конкурсі можуть брати участь суб’єкти 

аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність», а також визначеним нижче критеріям відбору. 

Умови та порядок проведення конкурсу 

Суб’єкт аудиторської діяльності для участі у Конкурсі має відповідати вимогам, визначеним Законом «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також таким критеріям: 

– суб’єкт аудиторської діяльності включений до розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської 

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

звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»; 

– у суб’єкта аудиторської діяльності за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з 

підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від 

надання аудиторських послуг та такий суб’єкт аудиторської діяльності не має обмежень, пов’язаних з 

тривалістю надання послуг; 

– суб’єкт аудиторської діяльності пройшов перевірку системи контролю якості, що підтверджено 

відповідним документом Аудиторської палати України; 

– за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів; 

– загальна чисельність штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, 

становить не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи мають чинні сертифікати (дипломи) професійних 

організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності. 

– суб’єкт аудиторської діяльності має чинний договір (мінімальний розмір страхової суми за договором 

страхування – 10 відсотків суми отриманої винагороди за договорами про надання аудиторських послуг з 

обов’язкового аудиту без урахування ПДВ протягом року, що минув, але не менше 10 мільйонів гривень) 

страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, 

укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Органом суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю. 

Аудит повинен проводитися у відповідності до міжнародних стандартів аудиту (МСА), а також Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року.  

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає: 

1. Завдання з обов’язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності, шляхом перевірки 

фінансової звітності з метою висловлювання незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх 

суттєвих аспектах і відповідність вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності; 

2. Встановлення незалежної професійної думки у формі звіту з надання впевненості стосовно 

інформації, яка подається у Звіті про корпоративне управління. 

 



 

Не допускаються до участі в конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які: 

Не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та 

цим Умовам; 

Подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію. 

Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи: 

Коротке резюме про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові 

особи та інше), та відомості про аудиторську фірму наведені у таблиці; 

Наявні, передбачені законодавством України, ліцензії, свідоцтва, сертифікати (із зазначенням строку їх 

дії); 

Попередній договір з вказанням: вартості надання послуг, зазначених в Завданні з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності; умови оплати (відсоток авансування, часткова оплата до та після надання послуг; 

залежність вартості від курсових коливань): графік проведення аудиту.  

Лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської 

діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність”; 

Будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною. 

Дата початку проведення конкурсу – 09 грудня 2022року. 

Строк подачі документів – до 27 грудня 2022 року включно на  електронну адресу: 

l.rizhova@uksnab.beer-co.com  

Строк підведення підсумків конкурсу – 10 січня 2023 року. 

Інформування переможця Конкурсу засобами електронної пошти здійснюється після затвердження 

результатів Конкурсу Загальними зборами акціонерів ПРАТ «УКПОСТАЧ». 

Оприлюднення результатів конкурсу відбудеться на офіційному сайті ПРАТ «УКПОСТАЧ». 

Контактна особа: Рижова Л. Г., тел. 0504014502 

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням 

умов Конкурсу, не розглядатимуться.  

 

Додаткові умови: 

Рішення про прийняття пропозиції може прийматися з урахуванням у тому числі, але не виключно, таких 

факторів: ціни, ділової репутації, рекомендацій, історії ділових відносин, обізнаності про компетенцію та 

якість послуг, досвіду роботи тощо. 

Заздалегідь вдячні за Вашу зацікавленість щодо участі у Конкурсі. 

 

Голова правління 

ПРАТ «УКПОСТАЧ» І.В. Бурдиленко 

 

 

 



 

 

Інформація щодо суб'єкта аудиторської діяльності, який має намір прийняти участь у 

конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового 

аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «УКПОСТАЧ» за 2022 рік 

 

1 Статус суб'єкта 

аудиторської 

діяльності 

Аудитор c   Аудиторська 

фірма 

c    

2 Прізвище, ім'я, по батькові аудитора  

2.1 Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської 

діяльності (далі - Реєстр) 

 

3 Найменування, організаційно-правова форма аудиторської 

фірми 

 

3.1 Номер реєстрації у Реєстрі  

3.2 Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторів інших країн 

(за наявності) із зазначенням країни та найменування органу 

реєстрації 

 

4 Ідентифікаційний код юридичної особи у Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань аудиторської фірми 

 

5 Реєстраційний номер облікової картки платника податків або 

серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які 

через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків, 

повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають 

відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією 

(за наявності) та номером паспорта) для аудиторів, які 

одноосібно провадять аудиторську діяльність 

 

6 Тривалість виконання завдання з обов'язкового аудиту 

фінансової звітності, що передбачається у договорі щодо 

аудиту фінансової звітності 

 

7 Інформація щодо відсутності обмежень надання аудиторських 

послуг суб'єктом аудиторської діяльності, який має право 

проводити обов'язковий аудит фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених 

статтею 27 Закону України "Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність" 

 

  Обмеження відсутні c  Обмеження наявні  c  


