
ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути 

призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2019 рік 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» 

 

АТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської 

діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової 

звітності за 2019 рік. 

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах суб’єкта/ів аудиторської 

діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЗЗБК 

ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» за 2019 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: 

- можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності відповідно до 

міжнародних стандартів та мають досвід проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес; 

- включені 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»; 

- 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; 

- не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Товариству; 

- відсутні обмеження  щодо надання послуг передбачені статтею 27 Закону про аудит; 

- відповідають вимогам щодо забезпечення незалежності для надання послуг з обов’язкового 

аудиту  фінансової звітності Товариства; 

- має надати інформацію у разі перевищення щорічної загальної суми винагороди суб’єкта 

аудиторської діяльності 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг таким 

суб’єктом аудиторської діяльності  підприємству, що становить суспільний інтерес впродовж п’яти 

років поспіль. 

- пройшли перевірку системи контролю якості, що підтверджено відповідним документом 

Аудиторської палати України; 

- за основним місцем роботи має працювати не менше 5 аудиторів; 

- загальна чисельність штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання 

завдань - не менше 10 осіб, з яких щонайменше 2 особи повинні підтвердити кваліфікацію 

відповідно до Закону про аудит або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що 

підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності; 

-  наявність чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта 

аудиторської діяльності перед третіми особами, укладеного відповідно до типової форми договору 

страхування, затвердженої Нацкомфінпослуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю (мінімальний розмір страхової суми за таким договором страхування має 

становити 10 відсотків суми отриманої винагороди за договорами про надання аудиторських послуг 

з обов’язкового аудиту суб’єктів суспільного інтересу (без урахування податку на додану вартість) 

протягом року, що минув, але не менше 10 мільйонів гривень, якщо інше не передбачено Законом). 

При цьому договір страхування повинен діяти протягом усього періоду надання послуг 

обов’язкового аудиту фінансової звітності; 

- цінова пропозиція вартості аудиторських послуг. 

Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які: 

- не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» та критеріям відбору; 

- подали до участі в Конкурсі неповний комплект документів, документи із порушенням 



строків, встановлених в  Тендерній документації та оголошенні про проведення Конкурсу; 

- подали до участі в Конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію. 

Завданням з обов’язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» за 2019 рік є: 

- обов’язковий аудит окремої фінансової звітності за 2019 рік; 

- обов’язковий аудит окремої фінансової звітності за 2019 рік з наданням аудиторського звіту (звіту 

незалежного аудитора), складеного відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з урахуванням 

вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.10.2013 р. №2187; 

- обов’язковий аудит консолідованої фінансової звітності за 2019 рік. 

Для участі у Конкурсі Учасники подають документи, що містять інформацію про: 

- основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності (адреса місцезнаходження, 

ідентифікаційний код, відомості державної реєстрації, види діяльності, банківські реквізити, 

телефон, сайт, факс, телефон, адреса електронної  пошти для контактів);  

- наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та строк їх дії; 

- цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором; 

- 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 та пунктом 5 статті 26 Закону України «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»; 

- лист-запевнення щодо забезпечення учасником незалежності при наданні послуг з обов’язкового 

аудиту фінансової звітності  Замовника; 

- будь-яку іншу інформацію, яка на думку Аудиторського комітету може бути корисною; 

- інші документи. 

Дата оголошення Конкурсу - 20.12.2019 року  

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій разом з підтвердними документами – 

до 10 год 00 хв. 24.12.2019 року. 

Дата та час розкриття конкурсних пропозиції – о 12 год. 00 хв. 24.12.2019 року. 

Документи для участі у Конкурсі подаються суб’єктами аудиторської діяльності особисто 

та/або надсилаються у запечатаному конверті з відміткою «На конкурс з відбору суб’єкта 

аудиторської діяльності» за адресою 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 7. 

Контактна особа: Член Аудиторського комітету Бухрякова Ксенія Володимирівна, 

тел. (044) 239 07 71, електронна адреса k.bukhriakova@kovalska.com. 

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

містять недостовірну інформацію не розглядатимуться.  

 Фінансова звітність та інша публічна інформація про АТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» 

доступна на веб-сайті http://zbkkovalskaya.kiev.ua та на офіційних сайтах інших державних органів. 

Додаткова інформація про діяльність АТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» може надаватись у 

разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу. 

Для отримання Тендерної документації або іншої додаткової інформації, просимо надсилати 

листи на електронну адресу контактної особи - Члена Аудиторського Комітету: Бухрякової Ксенії 

Володимирівни, тел. (044) 239 07 71, електронна адреса k.bukhriakova@kovalska.com. 

Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що приймали участь, одним із 

доступних способів, обраним такими учасниками, зокрема у письмовій формі, засобами 

електронного чи телефонного зв’язку, а також в обов’язковому порядку розміщенням інформації 

про результати конкурсу офіційному веб-сайті Замовника в мережі Інтернет. 

Вкладення: 

• Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути 

призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ 

КОВАЛЬСЬКОЇ». 

Аудиторський комітет 
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