
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я» 

проводить конкурс з метою вибору на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської 

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

фінансової звітності. 

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають 

вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» до суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, 

включені до відповідного розділу Реєстру. 

Відомості про замовника: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я» 

Код ЄДРПОУ 22891956 

Місце знаходження: вул. Гарматна, 6, м. Київ, 03067, Україна 

більш детальна інформація (включаючи відомості про звітність) міститься на сайті 

Товариства http://www.suzirya.com.ua. 

Мета проведення конкурсу: вибір на конкурсних засадах суб’єкта аудиторської 

діяльності для забезпечення належного надання послуг з проведення аудиту фінансової 

звітності ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» 

Відомості про послуги: 

Послуги з аудиту – аудиторська перевірка повного пакету річної фінансової звітності 

Замовника за 2020 звітний рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова 

звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника на 

31.12.2020р, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.  

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає: 

- аудит і надання аудиторського звіту щодо підтвердження річної фінансової звітності 

емітента; 

- аудит і надання аудиторського звіту щодо підтвердження річної фінансової звітності; 

- аудит і надання аудиторського звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних 

страховика; 

- аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності за 2020 

рік, підготовленого відповідно до Вимог до аудиторського висновку, що подаються до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 

- перевірка і аналіз інформації у Звіті про Управління та Висловлення думки щодо 

інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 Ст.401 Закону України «Про цінні папери 

та фондовий ринок», та перевірка інформації, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 Ст.401 

Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». 

http://www.suzirya.com.ua/


Документи, які надаються учасником для участі у конкурсі 

Для участі у конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для 

надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності подають такі документи 

(відомості): 

•загальні відомості про суб’єкта (Найменування, види діяльності, місцезнаходження, 

відомості про керівника, тощо); 

•копії передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів, договору 

страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед 

третіми особами з зазначенням строку їх дії; 

•довідку про наявність досвіду надання аналогічних послуг; 

•цінову пропозицію з зазначенням розміру оплати за договором та розрахунок вартості 

послуг; 

•іншу інформацію, яка може бути використана для оцінки учасника. 

До участі в конкурсі не допускаються суб’єкти аудиторської діяльності, які: 

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

діяльність»; 

•подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію. 

Конкурентні переваги: 

 досвіт роботи; 

 репутація на ринку; 

 цінова пропозиція. 

Дата початку проведення конкурсу – 18 грудня 2020 року. 

Термін подачі документів – з 18 грудня 2020 до 28 грудня 2020 року включно. 

Дата рішення про призначення аудитора – 30 грудня 2020 року. 

Порядок подачі документів 

Документи для участі у конкурсі необхідно надіслати електронною поштою за наступною 

адресою:  suzirya94@ukr.net  

усі документи мають бути надіслані у вигляді скан копій у форматі, придатному для 

перегляду. 

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

порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться. 

Про результати конкурсу буде повідомлено учасників, що приймали участь, шляхом 

направлення інформаційних листів на електронну пошту та розміщено на сайті ПРАТ «СК 

«СУЗІР’Я» 

mailto:suzirya94@ukr.net
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1. Цей Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які 
можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності 
(надалі – Порядок) розроблений на виконання вимог Закону України «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність» та застосовується для проведення конкурсу з відбору 
суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності. 

2. Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської 
діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності і однозначні прозорі та недискримінаційні критерії відбору 
щонайменше двох суб’єктів аудиторської діяльності, які подаються на розгляд органів, що 
призначають суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності. 

3 У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають 
вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність» до суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, 
включені до відповідного розділу Реєстру, у яких 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 які не 
мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг цьому підприємству. 

З метою проведення конкурсу на сайті Замовника розміщується оголошення, яке має 
містити наступну інформацію: 

Відомості про замовника: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я» 
код ЄДРПОУ 22891956 
місцезнаходження: вул. Гарматна, 6, м. Київ, Україна 
інша більш детальна інформація (включаючи відомості про звітність) міститься на сайті 

замовника. 
Відомості про послуги. 
Документи, які надаються учасником для участі у конкурсі. 
Відомості про осіб, які до участі в конкурсі не допускаються. 
Дата початку проведення конкурсу – __ _________ 202__ року. 
Строк подачі документів – до ___  ____________ 202__ року включно. 
Порядок подачі документів. 
Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з 
порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться. 
Про результати конкурсу учасники повідомляються електронною поштою. 
 
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ НА САЙТ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ. 
 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я» 

проводить конкурс з метою вибору на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності, 
які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.  

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають 
вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність» до суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, 
включені до відповідного розділу Реєстру. 

Відомості про замовника: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я» 
Код ЄДРПОУ 22891956 
Місце знаходження: вул. Гарматна, 6, м. Київ, 03067, Україна 
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більш детальна інформація (включаючи відомості про звітність) міститься на сайті 
Товариства http://www.suzirya.com.ua. 

Мета проведення конкурсу: вибір на конкурсних засадах суб’єкта аудиторської діяльності 
для забезпечення належного надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності ПРАТ 
«СК «СУЗІР’Я» 

Відомості про послуги: 
Послуги з аудиту – аудиторська перевірка повного пакету річної фінансової звітності 

Замовника за 2020 звітний рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова 
звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника на 
31.12.2020р, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.  

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає: 
- аудит і надання аудиторського звіту щодо підтвердження річної фінансової звітності 

емітента; 
- аудит і надання аудиторського звіту щодо підтвердження річної фінансової звітності; 
- аудит і надання аудиторського звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних 

страховика; 
- аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності за 2020 

рік, підготовленого відповідно до Вимог до аудиторського висновку, що подаються до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 

- перевірка і аналіз інформації у Звіті про Управління та Висловлення думки щодо 
інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 Ст.401 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», та перевірка інформації, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 Ст.401 Закону 
України «Про цінні папери та фондовий ринок». 

Документи, які надаються учасником для участі у конкурсі 
Для участі у конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для 

надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності подають такі документи 
(відомості): 

•загальні відомості про суб’єкта (Найменування, види діяльності, місцезнаходження, 
відомості про керівника, тощо); 

•копії передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів, договору 
страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед 
третіми особами з зазначенням строку їх дії; 

•довідку про наявність досвіду надання аналогічних послуг; 
•цінову пропозицію з зазначенням розміру оплати за договором та розрахунок вартості 

послуг; 
•іншу інформацію, яка може бути використана для оцінки учасника. 
До участі в конкурсі не допускаються суб’єкти аудиторської діяльності, які: 
•не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність»; 
•подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію. 
Конкурентні переваги: 
досвіт роботи; 
репутація на ринку; 
цінова пропозиція. 
Дата початку проведення конкурсу – 18 грудня 2020 року. 
Термін подачі документів – з 18 грудня 2020 до 28 грудня 2020 року включно. 
Дата рішення про призначення аудитора – 30 грудня 2020 року. 
Порядок подачі документів 
Документи для участі у конкурсі необхідно надіслати електронною поштою за наступною 

адресою: suzirya94@ukr.net  
усі документи мають бути надіслані у вигляді скан копій у форматі, придатному для 

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

порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться. 
Про результати конкурсу буде повідомлено учасників, що приймали участь, шляхом 

направлення інформаційних листів на електронну пошту та розміщено на сайті ПРАТ «СК 
«СУЗІР’Я» 


