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l. Загальнi

положення .Iа визнаttення TepMiHiB

1.1. fll-rний Поря,,tоlс провсдOнrIrI I(o}II(\/I)cy з вiдборr,сrб'ск,riв а}lдиторсьI(оi,цitтльностi, яtti п,tоrкчть бчтl-r
признtltlснi для надання гIосл\jг з (lбов'я:]коtsого а\Iдит\r конOолiдованоi
фiнансово[ звiтностi ТОв кгlрЕмюрI>
],а йоr,о дочiрньог,о пiлприсмс],ва PREMIoItl RItAStL, мдRкЕ]]NG Е RЕрRвSЕNтдсАо LтDд,
liрitзлrrriя. (Нада_,ri по
- Порядок) розрсlблс:нl,rй вiдповiдно до Законч Украiни <<Про ToBapLicTBa з
'с]кстч
обr,tс>tссноКl вiдп<lвi,\аЛl,нiс,гlо>>, Зar<tlHt' Уlсраiни <<Про бчхгаt"lт,гсрсьttиЙ облiк r,:r
dliHaHcoBl, звiтнiст.ь в YrtpaiHil>,
i}акон1' Укр:tiни <<Про а,r,дlIr, (liHarrcoBoi lзвiтностi тa} а)цrlторськt,
дi>lльнiстьu (надалi па тсксту - Запоп .rро
;t_r,дlrт,). iншlrх зill(онодавtlих tutTiB Украiни та норj\.Jативно-пр;}вових alcTiB Нirцiональноi
rcollicii a цi"пr* папоlriв
та rllондового ринк\/ Укlэаiнtr. що здiйснюс дср)I(авне
рег\,"rювання 1,сферi ринк)/ цiнних паперiв.
1,2, /{aHllii Поря,,tоК встtlнов"rюС зеlгальнl тNloIJ}l пl]овсдсннЯ nonn.r,p"" , uiдборЧ с,чб'сl<тiв
аудиторсьtсоi
дiяльностi- яI<i rlоrкr,гь бr"rи прl.tзна.tснi для надання посл_\]г з обов'язЙuо.о
коноолi,цованоi фiнансовоi
",чл"rr
звi,гнсlст,i Тtlваlэlаи,ва т.а L"{0го доI{iрнь()го пiдприсмст,ва PREMloRI
BRASIL MARKETING Е
RЕрRЕSЕ,N,ГдQАО I-,IDд, Бразилiя ( да.ri по токст!,-КонссlлiдованоI звiтностi).
1.3.Замовrrик - 'I'OB ((ПРЕМIоРIл (д:rлi по ,I,оl(ст\, - Товариство).
1,4,Конкурсна пропo:}ltцiя _ гl;lопо:зицiя vчilснI,Iка KoнKyl)cy щодо cтpoкv виI(онilнн)I ,Ёl tsаргостi посл.,,,р.
'l
,5.Конкурсна доI(ументаrliя - док\/]\,Iснтац')I щOдо \ IlоR проtsсдсннrI KoHK\/l)c\,,
що роз;rоб,лясться та
зitl,вср,дж\,€_],гьсrt Товlllис,гво\d i огtрилtсl;1нюегьсrl l{ля вi;tьного
дос1..чп}l на його всб-сай,гi.
1,6,Учас+lик Kolrкypcy - пl]отсriдснт,. яI<ий подilв док\,N,Iснтll. щсl вiдпtlвiдtlють \i]\4oвai\4 I(онкчрсY.
та якого
J()п\ шсllо дб r,,l^qTi в l<clHtcr 1lci.
1,7,IHrrli ,т,срr,liни- навсдснi в цьо}l\' Порядкч, зоI(рсл,Iа. (((.I_\цI,1тор)). ксчб'сlст
ауди.r.орськоi дiяльностtll_
((il_\]ди,г()l)ська дiяльнiсть,). (({IlJи,t. (liHaHcoBoi
звi.гнос1.i>l. <<пiдпlэичпчa]ru,," що становjlять с\,спiльний iHTepec>l
ВЖ!lRilЮ'ГЬС'I \/ ЗtlilllОtlНЯХ. tIаВСJ(СНИХ V ЗаrСОНi YKpaiHlt <[1ро аr,лит
PiHaHcoBoi звiгност; ..n 11lдиторськy
дiяльнiс,гь>. Законi УI<1lаiни ,<Про б\,хгirлт,ерlський облiк ,гir (liHttllcoBv o*i;;.;-;-!-p"*i,i'Ttt
iнших
ноl)\Illтиtsн()-пl)аtsоtsи\ al(Tll\. яtсi рсг\,.:lюють вiдносини. lцо виниI(ають при
проu"дr,,aппi аr,диторсьl<оi

.tiял

HocTi

ь

,

2. Iнформацiя про замOвrlика послуг
2.1. ПОВНО нi}йllснr,вilнrlя . Т'ОВАРИСТВО З ОБЙЕ)(Енолю вIдпЬвlддльнlс1ю

((прЕмIорIl>. код

С]ДРГlОУ'Т'ОВ ((ПРЕМIОРl)) - З9tt4tJ_5 l 0
2,2, Мiсцознаход)J(Oнн,r: YKlraiHa.09 lt)0. I(лliвськitобласть. л,r. Бiлtt[,{срtсв:r,
в\,j],.ПеI]аневського. бl,д.9l
2.il. Орган. який здiйсrlкlс фr,нкцii а\]дI.I,IорсьI(ого lсолtiгс,г\. i.tYди.I.оl)ськиii колliгоr..

2,4, Гlосадова оссlба 3аr,{оttникil. \]поttновi}il(сна злiйснкlва-ги зв'язок з
\,tlacнLII(I)MI.I I(oHKyl]cr,: Вiдповiдальнtlй за
'олсна

н;Iдання

I]o:J

яснснь lщодо

дсrI<_r,л,lонr.:tцii

Голсlвнtrй бl,хгалтср Товарис,гва, Т'ре*лiб

Анатолiiвна"

с;lск,гро}Iнil ttдрсса: Еlспа.'IгоklrlсЬ(liгоsаr,а.соltt
2. 5. Прсlц(:дчра прrrдбаН Н Я ПОС;-l\'Г. В iдкр r.r.ги й кон l(\jpc.
2,б.Цата поtlilтI(},провсдонlirl I(oHK\lpc_\:: lб ворссня 202 l porcv
2.7.CT1lol< П(lдДrlj ,цСlltvr,tсн,гiв.,цо 2,'l tsсрссня 202 l
рокудо ll iо,цини 0() хвилин зlл Кlлiвсыси},t (Izl,co\{.
2,8, /]ата проtsсдсння KoHK\ipс\r: 2,{ всрссня 202 l
рокr,об l7 годинi 00 хви;rr.lн за КиiвськиN4 LIaco\,L
2.9.'Зtt крl,tт,срiяr,Iи, tiизнit.iонимl,t Законоп,r Украiни <<Про бl,хгttлторсьtслtй облirt.га
r}iHzrHcoB1. звiт.нiс.l.ь в
YKpairli>>'Iоварl-rс,гво вiдноситьсll до пiдприеN'ств, tцо c.rrrnou,uro с},спiльний
iHTepcc,

2,10, основни\,{ завданн}IN,I з обов'язttового al\/диту
фiнансовоi'звiтносlтi 'Говариства
а\,диторсьl(оi дiяльностi вiдповi,,rllо до виtlоt, llaKoHr, ,га rtirKHapt_l.rr,,,*
dl

i

HirHco Boi зв iTH tlcTi т()tsар r.IcTBa_ it c{l]\,lc

с

перевiрtса с\,б'сктоь,t

aronrapTiB аr,циr., пЬпсопiдованоi'

:

- l{0НСOЛiДОВаНИЙ бa"ltitrlc (Звi'г гrРо
фiнttнсовий ст,ан) на 3l грr,дня вiдповiдного pol(\,:
- I(оtIооJiдований звiт пtrlо фiнансовi
резуль,I,il].и (:звi.т. rrрсl сr,кr,пний дохiд) за uiдповiдниii piK:
- r<онсо,пiдсlвttнltй вi,г пlэо ,зlliнtI \ B.litcttoN,I\: r<апiталi ,r, ,oi, nlru
1rr,* грошових lсоштiв за-рiк, що заtсiн.lивсrl на
ЗitЗНа't(lНi ДаТ'V. i ttОнС:Олil(сlванi пргtл.li,гкrл до
фiнансовоi звiтностi, в,tлю.,аю.ttt стислий опис cy]-Ic'Ilx облiковлtх
гIо;tiт,ик та iншi поrlснснrlrl з N,Ic,гок) вислов"iIснrtя нсзало)t}tоi
д\,п.rкl,t zl\дитора про вiдповiдillсть (liHaHcoBoi

:звi,г1-1tlст,i в r,cix с\Irг(]вtlх ilcпcKl,ilx IJиr\{оr'ам Мi>l<народнч,*
фiнанссrвоi
:lilt(Oнодавс,гва У r<1;;ti'ни.
"тппдпртiв
KOHI<r,pcH;l доI(\/},I0FI,г,lцiя l,to>ltc rлiс,гтатl,t дода-гковi :JiIRдаIlнrI" якi
повl-rнсrt в!iконати

Ji

я.,l

1,1

l

oc:Ti

l I I]

l{

п

poBcJcH

н

i ltr,-]иr.t.,

2.I l . Е}iдбiр с}'б'сктiв i}\,дит,оl)сьl(сr'i дiяльrIост,i з,цiйснrосгьсrr :Ja
принципаr{и:
'a*l1N,Iи
- вi,lrсри r ic,r ь Til пl)(),iоl)iс.t.ь lttlllttr
1lcr,:
* \,Iaкclr\.,ajlbHa cKoHob.tilr т.а
сt}сктивнiсr.ь.
- :обросов ic }Ilt кон l(\,I)cH чi я ссрс: r,, Iitc н l,t t<i в:
- IIcJIIcKpи\li нацiя },.lасrtиlti в:
- об'сктивна ,ru нс\,псрсдх(сна оцiнtса KOttKvpcHLIx пропозицiй:
- запобi ган trя корr,пцi йним,цiя п,t i зловlки BltHH.stl,1.

звiгностi та LIинного

суб'сtст a_rцltTopcbIcoi

2.12.'Говариство забезпс.lче вi"тьн1,IЙ дос,г_r;п ycix _rчасниtсiв до
1,частi )/ KoHKipci вiдповiдно до цього Пк>llядкч
ТовариствО но N,lоже встаноIJлюRатLI дL{сItрИ,r,riнацiйнi виi\,lог1-1 до \,часнlrкiu ,,onnr
1r"1,

3. КритерiТ залучення суб'ектiв ауд}Iторськtli/liя.пьностiдо y.lacTi в KoHKypci

3.1.АУЛИТОРСЬКi ПOСЛУ'ГИ ]\,IОЖ)"ТЬ Надаватися лишо суб'екто},I а\цI,tторськоi
дiялыlос,гi. яком\,rrп, npnun надано
В ПОРЯДКУ Та На \Ii\4OBax. ВИЗНаtlОНllх Заtсtrнол,t пl)о а\lдит, та яtсi вiдповiдають нас.I.\,пнllIlи
критсрiялл.
- Вi;]ПОВiДаЮТЬ ВСТаНОIJЛеНИЬl ЗаrtОНО},I Пl]о ауд14т RlIi\,lогал4. ;tKi r,toilcvTb надавfu-ги
пос.1\,г}.t з (lбов,я:зt<ового !l\,дI4т\,

фiнансовоi звiтностi t,li.lприсп.tстIt, що становля.гь сr,спiльний in..cllcc.

-

BKj-lюtleHi до вiдповiдного роздi,lу Ресстlэl,аl,диторiв T,at счб'сктiв il}/ди,гоl]сьlrоi
дiя,,lьнсlстi та сr.б'сl<.гiв
а}/диторськоi дiяльнсlстi. а ca,r,rc до рссстр\/ сr,б'сrс,гiв ilудиторсьl(сli дiя;iьrrостi. якt .\,lal1Tb Пl)ПВ,J
rll)оводr,тl,'
обов"язковИй а\iдиТ (liHarrcoBoi звiтнос,гi пiдпl;исr,rств. що станов;rять сл,спiльrrрtй il.rTcpcc_
- за попереднiй рiчний звiтний псрiод cvl4a I]инаГороди вiд tсоlltного з пiдп;lиелtс,гв,
що станоRля1ь с\,спi,,lьнlай
iHTcpcc' якиN,I надаВалисrt посл\lгИ з обов'язкОrог| пllдИТ1,
звiтносТi протяr,оir,t
псрiод),.
псрOвищ_\/вала

-

]\,Iоя(Vть

l5 вiдсотt<iв загальноi

сr,л,tи ДОХОд\/

цьогtl

фiнансоВоi
вiд надання а)lдиторських поOл\/г-

забезпс,tити достатнii"r piBeHb квалiфiкацii та досвiдl'аl,диторiв

i

не

псрсоналt,, ltl<vlй:Ja"il\itlacTbcrl J()

наданнrt послчГ вiдповiднО до л,riжнарОдн и\ стандартi в rt_r,дt tTl, :
- ПРОtiШЛИ ПеРОВilЭКr' КОН'ГРОЛЮ ltlcocTi а\цI.1тоl]ських посл\,г" здiйсrrсrlч 1. вiдповiднос.гi

законодавства;

до ви\{оI,

tILtнного

- \{,tють добр}, рсгll,тацiю (вiдсl,тнi протяго},l двох ptlrciB гtоспi"rt, зас1,сlс\Ri}ння
Jо:l\,ди.горсьtсоi dtiрr,rи бiльшtс

ТРЬОХ РаЗiВ СТЯtГНСННrI \' ItИГЛrtДi ПОГrСРсджсн}lя або з_r,rtинення праIrа Hit на/i(ання
п(-)сл\,г з обов,я:зIкlпar.u

фiнансовоi звiтностi або обов'яtзI(ового а};дитv фiнансовоi' звiтнос,гi
i

нтсрсс).

Пll]ПРl4С]VlСтttа"

"r,д"r,r,
цlо СТilНоВ;lяТь сr,спi"iiьний

-

N4ox(yтb забе3пеtIитИ дост,атнiЙ piBcHb :забсзпс,tснсlст,i пlэацiвнltка;rtИ
за осноtiниi\l iuiсцс.чt роботl4 ,,],rя
виI(онанн,l завдань з обов'язltового аv,цитr,
:зBiT,HocTi
(за
ocHoBHl,t;r,t
vtiсцOir,l робот,лt лпо,, nlrnuaut1.I.1{ нс
фiнансовоi
},Iсншс п'ят,и аvдит,орiв iз загальноIо ,llассльнiстю tllTaTHl.rx квалiфiковttнI.тх гrparliBHl,,ltiB.
,r,.i заr,,,",tю.гьсrl д()

виконання завдань, не l{еншс l0 осiб" з rIких rцонаtй]vlеншrе двi особи повиннi пiдтвсрдити
ква,пit|liкiruiкl
вiдповiдно до cTaTTi l9 Законi' про а\дlrТ або п,rtrти .tl.tHHi ссlэr,иtРiкаги (дип,rоr.tи) профссiйrrrlх
сlрганiзачiй, що
пiдтвордхс1,Iоть I]исокИй piBerIb з}tань з мiilснltllодних с,гi,ltlдilр;гiв
!liHaHcoBol звi.гносгi):
- вiдсутнi пор\/шеннх аиl,tоr, ,lIодо забсзпсtIсннrI нсза"]с}кtlос,гi сi,б"скт. а\,,ц1.Iторсьl(оi
дiяльнос,гi. а ,гол.lr,, .tl-rc.ri
а)цитор, сvб'скт а)диторськоi дiя",tьностi. йогсr ttлю.l(lвi партнсри :j а)lдl.Iт\j. йоr.о власники
(засноI]ники.
учасники)- посадовi особll i праuiвники ,га iншi особлt. заlл\,чснi д,, подпrrrr" таких посл\Iг.

а Ta*o)l{

бллlзьtсi

родичi та .Iлсни cil,t'i зазна.lених осiб:
l) нс е власника\,lи фiнансових iHo,rpvп,tcHTiB. спliтовttних IорI.Iдl{r{FIою особоrо,
фiнансова звiтнiсть яrсоi пiдлягас
псрсвiрцi, або юриди,ltlоi особи. пов';tзаноi з Tat<oto lоридичною особою спlльноrо
B.,tactticTKl, I(онтl]0.цсN{ та
ttPi1,1 -ГИ\. lIIo НаЛСЖаТЬ Такiй юрид1,1,1нiй осtrбi опоссllсдковано
чсl.tсз
iнстит_r,ти спiльнOго
),1Р.1_1'i":"П,t,
lHBccTvBaHHrI.

2) нс берr,ть YrIacTb в огtерацiях

з

PiHaHcoBи.r,ttt iнсгр1,,t,tснтаt,Iи. c.rtiToBaHи1,1lI. гаl)а[I.гоttани},l1.1 irбо iншиrл r.Iино\,l
(liнilнсова звiтнiсть яl<оi' пiллягас псllевilэui" Kpi1,1 tlпсрашiй в \lc)Kilx

пlдтрIrl{},ваниi\{и юридиLIною особою.
iнститr TiB спiльногrэ iHBocTvBaHHlt:

3) но поребувалИ протrlго\l порiодiв- :}азнаLIсних .tlrcTиtti псршiй статгi l0 |laKtlH1,
}'
про а}lдит, \] тр\]дOвI{х.
доr,овiрних або iнших вiдносинах ,t юридичнокl особою. (liHaHcoBa звiт.нiсть яl<оi пiдлягас
пcllcBi1_1ui. що

л.Iожчть призвости до lсон(lлiктr, iHTcpociB.
- нg N4ають обп,tсrкень пов'язаних iз трива.riстю наданнrl посл\,г Тсlвариствч^
- ВiДСУТНi Обir,tеХССННrt щОдо надання посл\,г псредбачснi
ст,аттою 27 iiaKoH!, про а\lдlr.г:
- il,laloTb ,tинниЙ логtэвiР страх\,вilнНя цивiльно-прitвовоi' вiдпсlвiдалЬ"u"ii п"р"Д трстiлtи
особаrлил 1,к"ладсrlлrl-i
вiдповiдно до поло)ltснь tIинного законодавст.ва УIсраiни:
- l,{аю,гь досвiд наданн,I посл\,г щодо а\/ди,гl, (liHaHcoBoi lзвiт,нtrст,i вi,цповiдно
до ,rtirIcHal]oдH1.1.\ стандартiв та
досвiд проводен}rя аt,диту фiнансовоi звiтностi a-rlrn,,ourц l<о;\4гIil,нiй.
- i\{ають надати iн(lор;r,rацiю у разi перевищgння щорi.-lноi загальноi Cуr\,ll4 ВИНftгороди
с\,б'скта irt,дитоllсьltоi
Jiяльностi l5 вiдсоткiв загальнОi сr.rlИ ttистогО Jоход\'вiд llаданНя пос.]\г таl(и\{ ct,б'CltTott
аrJиrорсьlсl,1i
дiяльностi пiдпIrllсrlстts\', що arопоо"l.о сrспiльний iнгсtrrсс
поспi.-lь,
|",,l"
""lror*r,. ";r."
3,2,Критерii зал\"lоння с\'б.'еI<тiв аудllторськоi дiя,rьнсlстi вItазtються
в кOнlt\]l'lСнiй докr,л,rснтацii т^а r,tають бt,тt.t
оприлюд}Iснi в оголоurсннi на Boб-calYlr-i Товариств:r в irlcpciKi Iнт.срнеr.,
3.3 Нс доп\/сI(ilю-гьСЯ j{Q 1,rlлgаi r rcoHtt_r.pci сr,б'ск.t.1-1 оl,д"r:оlr",,,,сli

дiялt,rrосr.i. яr<i
- не вiдповiдають вI.I\{огаN{ l]aKoHr, про а-\/дит"I.а виN,IогаN,I lcoHtcr,pcHoi
дotcvr,tcHтar(ii:
- ПОДаЛИ ДО r'ЧаСТi u nu"lar'l)Ci ДОl(\'\lеНти. шо пllстять rrсдосгtlвi1_1нr iHrPoprrauiro:
- поJав до \,llacT, I{oHl(\,pcH\ пропо:lицiю i,з поllrшсlllrurl TcprriHio
пuдa,ii. BcTaHoB.lcIIlrx
:

оголошсння\r.

цit,tо Jol(\,\,t0l{TilцicK,l

гlt

4. Пiдr,о,говка до проведення KOHI(ypcy
4.1.KoHKvpcнit доI(_\,il,rен,rацiя з вiдбор},с},б'сктiв tl)],ц]lторсы(оi-,цiяльностi, rlKi ilto)l(\:Tb бути пlэизначснi ,пля
наданнrI посл),г з об<lв'язкоtsого il\,дит,у tсонсодiдовансli фiнансовоi звiтнсlс,гi розроблясгься керiвницгвоN.I
-['cl

вариствiI

:]а

погоджен

н я r',I :]

а\,дI,rгорсь l(и

N4 Ko\,r i,гQтON{

.

4.2.Вiдповiдальнiсть за прOведсння кOнк\,рсу поклtцасться на а\цliторський коп,tiтст. яка оцiнюе KoHKypcHi
rrропозицii" поданi с),б'ек,гilь,tи а\,дI.rторськоi дiltльнсlстi, за встановrсниj\4и критсрiяпrи вiдбор.ч та складас звiт
про t}LlcHoBKl,l процодури вiдбор_r,

4.3.Пiс"тя затвор.цжсння rcc-lHltr,llcttoi доt<t,лtсrlтацii на всб-сайтi 'I'оваlrисr,ва розлцiщчс,rься iнфорп,rашiйнс
оголоlu сн HrI про п l]овслон ня кон l(\/l]c\/. rll(c поtJ l н Hcl п,t iс,гити
- рсlсвiзttти 'T'oBapllcтBit (rlайлrенчваl{нrl. поштов!/ itдрос,\l, r,слс(lон, адрсс\, слокгронноi пошти):
- кiнцевиЙ с,грок (ла,гil Ti} .rac) tlодllння ,га розкриттrl конlt\:рсних пропозIлцiй:
- BiдoirlocTi про прсдл,lет та об'еrл псрсвiрlси:
- пOcll,lilll[lrl на воб-сайт"rовltрио,rвi}. rlil яI(оNt\, рсlзrtiщсно I(()HI(\,pcrI\ доtсr,rlOнтацiю:
- пOр ядо l( по,цан ня I(0H к_\:рсн их прогtс.lз1,1 цi й _\хti}сниl(ал,Iи :
I

-

:

ВiДОr,lОС'гi п1,1сl 1,1iсцсзнал\Oд>t(сння Т'оваристttа. I(tlн,гак,l,i тс",lс(lони )/tIоtsнова)I(сноi

провсдсrIнrt

особи на

4.4.1нt}ttрrlачiя

пllо

проводOннrl l(oнKyptry оп|)и"люднюсгься Hil всб-сttй,тi Товариtlтва

в Mepcxci Iнтсlэнсг

ПiЗНiШС "l r<алОндttlэних днiв Jo 0г()Jошсноi кiнцсвоi датлr прtrйл.tttннll док\:\.Iснт'в,
4.5.1]аl,rовниI( \lожс вiдrtiни,r,tl l(oHI(\pc цп ýl,дь-яltол.I\: е,г,lп'l,разi. або визнати його таI(иN,tгliДс'гаtв. :]itЗHiltleн1.Ix \: ltонI(\/l)снiй докr,rtсн,гачii. lJorcpol\.ta. ,I,i}киr,lи пiдстitва.r,tи r\,tо)I(\rгь бyти,

-

:]абе:]пе.lення

I{oH l(\1pc\/.

не

що но вi,цбувся.

з

BiдcrтHoc"t,i пода.lьшоi потрсби \, провQдоннi KoHKl,pcr,:
IJияI]jlоttня (lак,гt, зr,lови прс,гсндснтiв:

вiдхlалення Bcix l(онI(\,l)сни\ пропоз1.lцiiit.

5, l .I(OHrсl'PCHi

5. Порядоlс наданнrI конкурсних пропо:llлцiй
пРОпОЗицii гlодttютьсrI vtIасникill\{и шлrIхоN,I нiIдсиjIаннll на еj-Iск,гl)онн\, Ilошт\l

ЗtllJ}ti}tloНolO ,\' I(ОtIк\]рснiЙ докчь,tснr,ацii. KclHltvpcНa гtрсlпозl.ttliя нilдttс],ьсrl рilзо}t

BtJrloBiJHtl Jo ()пltс\,,

за

адрссоt6r

iз зitпи,гr,ванl{]\,lи доI(\:vtснта}.Iи

5.2.t]r:i ДоI(\'l4сНТ'lI t<oHtcr'llcHcli док\,)4сн,гilцii пцittоть бl,т1.1 ск"it;tденi 1,цр;rit"ькоIо ]\,Iовою та пOдаватись за
пi,.,tписоr,t )/повноваl((Jноi особи С}'б"ск,rа а\lди,IорсьI(оi дiяльностi. Копii доltу;ионтiв, що подаю,гься \, сrt..tа,цi
ксlнl<lрсноi,ц0I(\/\,Iон,I"Iцii повинrli бr,ти завiронi пiдпlлсоп,t чповнова)ltсноi особи ,Ia пеIIаткоIо.
5,3.I(oHK1,llcHi гIllопоlзLlцii'подакlт,t,сrl в c,Ipol(. зазначсний ч ловiдоrtлсннi
5.4.KoHr<l'pcHi гtРОп<lзицi'i. <эr,рилланi 'Т'оварlrствопt пiс.,lя ,.laKiH.IoHHrt о,грок},iх подання tlo розгjtrlдаютьсrl.
5.5.Y.Iacttltl( \Ill(,п|)aB(l iнiцitоIзurIl внс(lснlIя зr,riн абtl tliJк.,lиt<{tння c:Btlt,i'tcoHtcr,lrcHoi пропозllчii до.lакiн.lсння
cl,polt\i п()даннrl l(онI(\]рсних пропозичiй.
5.6.Вl,tl,tог,и до KoнKvpcHoi пропозицii,га пi,rтвсрд}I(\,IоtI},Iх доl<r,rtсtlтiв зазначаюl,ься Y конкчрснiй,цокчп,tснтацri.
5.7.l(o>ItcH }rIalcHиl( "\lа(,п|)ilв() п()дil,ги,гiльки ()дн\, I(онк\,l)сн\.проIIозицiю. яl(а нс rlo;Kc бr,ти зrliнсна пiсл.lt
зtlttiн.lсння

c1,1]oк\,

подitння конI(чI)сних пlrопозицiй,

flля },.IllcTi r KoHKrplci },tlltcнlIl(и лодак),гь Tatci доlсr,пtснти:
- (lcH(lBHi вiдоltостi про счб'скта а\,дитор(rькоi дiяльнtlстi (рсссrрацiйн:t iнфорллачh.

5.tt.

оссlби,га iншс):

-

вLIдI.I

дiяльностi. посадовi

iНфОРr,liruiКl (лОвiдку) A1,,llrToplcbltoi п;lл;tти Украiни, tIиIlFl\,

Y,tacH1-1t<at

до: Рссс,гlrr, сr,б'с:кr,iв а\iдIl,горсьl(сli дiяльност^i-

в псрiсlд пl)овсдсннrl I(oHI(ypc\/. про вt(люllсннrl
яI<i l{аю,гь гll)аво проtsодиl,и обов'язltовий а\,дит

rPiHarrcoBoi:зBiтrroct,i lIi;lпlrrlcltcr в. що с,|,itновляlt, сr,спiльний iHTcpcc,

- r(irtoB:r пtrlогtозлtчiя LlioJ(o po,J\lil)\, оп.,Illти за договоро}{:
зilпсвtiсння ulодсl Biдcуt,Hocl l oClrIclttcttb н;tдilння а\jдlI,I.сц)сьj(l4х послyг с!,б'сктол,t а),диторськоi дiяльностi. який
},IaC прtlrrо пl)ово,ц}Iтl4 обов'язItrэврrй аl,дит tfuirlaHcoBtli звiтнrэстi пiдпllttс,r,rств" що с,гil}tовлltть счспiльний iHTcpcc,
вrtзнittlсни\ LltlcTl.lHoto (IcTBopToK) ст,iгггi (l ,гir стirгrсю 27 Затссlн1, Украiни про ilудит.
- illr|lopl,raЦito сr,б'с,rста а),ди],орсьl(оi дiя.rt,нtrСт,i пl;сl тс, щО \, \,IIасника-аудиторсьКiй c}ipMi наявнtаЙ договiр
с,гl)ах\,Rання вiдповiдit.rьнtlстi псрсд трс,гiл,tи особал,tи (щодо вiдштlсод1 в:,lння il,tожливих збlлr.кiв
), зв'lrзlс,r, iз

пI)овад)I(онняl,r профосiiiноi дiя.lьнос,ri зi сграховоlо с\,Ilою но N.lснш як l0 л,lлн, гривснь)".ttlнний на \4ol\{eнT
подilннrl пропозr.rцiй. Вдовi;ццi г|оt]инна,rлiс:тtrг1.1сЬ iнфорп,rаuiЯ щодо назвИ CTpaxoBllr<a. НоN,lе|])JдоговорY. cTpol(
;tii дОгОвоlэ\', l(он'гi}I(,гних осiб та I(он,I,III(тного HoI4Op\, ,r,Oлсфон_r, Страховиttir.
- iнс|lорl,rаuiю пр0 нatявнiстЬ 1, ск",lilдi ччаснI.Il(il-il,},ди,гоl]сьl(оi (liрпIи нс \{енш ,II( двOх прilцiвниtсiв, :з зазнаllснняi\,l
ix ПIБ T,il посtlд_ яlti l,taKlTb олин з дсlкчr,tент,iв. що *rсвiдtlчс rIроходженнrI повноi лрогрхми ссртифiкацii,

влtд;tний однiсю з органiзtrцiй, rцсr е tIлсноN,l Мiжнародноi (lсдсрацii бухгалтерiв.
Пс:рсв:tга б.r,дс над:tвilТИСЬ 1,rlilgниI(\/. прilцiвнитtи ,lI(ого \{i}ють ссртифiкат,и/диплоп,lи" виданi: Асоцiацiсю
I,1рисяжних Oсrр,гифiI(овдних ýr,,1p21,1TcpiB (Ас]сА) абсl Алlсриr(анOьI(и\I iнститr,гоrц сср,гифiкованих громадських
бr,хгал,гсрiв (AICPA) або IrlcTl,tTYTo]\{ IIрисяrlсних бч.чгалтсрiв Англii i Уе.пьсr, (ICAEW) що пiдтверд}кYють
ВltСОКttЙ 1riBclIr, :JHltHb :l r,rirI<H:tlroлHll\ с гilнJар,Iiв rIliHltHcoBcli' ,lBi гнtlс,гi,
- Сl.чдь-яItv iншr, iнфорпritrliю. ,Il(il t,Io}Ke б),тl.r ltорисною,

6. Розгляд конкуl)сtlих пропозицiй
пl)опоl}Ицijj 11.1псникiв з,цtйснн)сться шлjIхо^,' роздр\,кувtltiня по.цаних
докуллентiв з eлeltтporlFloi пошти Т'овариства.

6.1.Розгляд

та перовiрl(а I{онкYрсних

Предп,tстол,t )1ваги з пI)изнаrIення ау,цитора рtохtчть б\,ти:

- рOзчльтати контролю яtсостi послчг. що надаються счбiсктал,lи аудиторськоi
дtяльностi, якi бср\,r.ь

KoHKypci;

},LIacTb

\1

- досвiд надання а\циторських посл\lг з обов'язtсового а\,дитr, (liHtltlcoTloi звiтностi пiдпllис.rtс.гвtlN{.
lцо
становлrIть сr,спiльний iн.гсрсс;
- просРес i й на рспчт.ацi я с),б'сtt.га;чt и а\/диl.орсь Koi д iя л ь HocTi,
- достатнiй piBeHb забсзпс,lеностi працiвника]\,Iи
для виl(trнаннrl завдань з обов' ,IзI{оRоI,о а),ди,г\,.
- та iншi rсритерii вiдбору вiдповiдно до tIинно.о законодавс.I.вt}.
Визна.tення t,.tасникiв. якi \,lox(\lTb б)'.,о рсксlмендованi для надання пс)сл\/г з обов'язкового
aI).лLrг\j

tсонсолiдованоi {liHaHcoBoi звiтностl Товариства" цiйснюсться
оцiнки. що зазнаtlснi ТовариствОN,I Y конк\/рсн i l'.i докl,лl снтацi i,

з }'l]ax\lBulнI-Iяll

rliHoBllx та Hct(iHoBlrx lс;эrrтсрiiв

6,2. Аудиторськиii tcobliTer, оцiнюе та анltлiз\,с, tct,lHt<r,llcHi пlэопозицii" по,цанi сt,б'сктаl,,lи аl,дит.о1;сьr<оl
дiяльностi. за всl,аноt]лсни\Iи критсlliяллl.t вi,цбо[l}'. за рс:J\lль.Iа.гапtl.t tlцiлtt.,r-.u оп,rr,iзr,. ffo уuагtt берr,rr,со

рсз!льт&ти I(онтролю яtсост,i посл\,г. Iцо надаIOться с\.б'сктаil,ILI а}цllтороьttоi дiяльностi, якi борчть \ч;lt;,I.ь
},
'Говариства та затв0[)д)l(\,.сться
tcoHttl,pci. Рез\,льтатtl конк\,рсу надаютьсrI Зборал.l
),.lacHl.tttiB
рiшення щс1,11tl
призна(IонFlя сvб'екта (сl,б'сктiв) a)цI,ITopcbKoi дirrльнос,гi длrt наданнrI посл\Iг з обов'язlсово.9
п.,,,дr..1, (littztHcclBoI
звiтностi, rtKi l,tають вклIочати Щонай\{оншс двi пропоЗиr(ii щодо вiдборr, с_,,,б'с:lс,гiв il\lдлtторсьIюi
дiяльнtlстi д.rя
проведення обов'язl<овоГо а\цит\l tPiHaHcoBoi звiтноотi.
6,3, ЗборИ учасниltiВ Товариства Аl,диторсьКий Kob,liTcT
формус а ilбори 1.часниIсiв ToB;tptlcTBa затвсрд)i{\,ю"].t,
пропозицii про признаtIення С)'б'скт!I (с},б'ектiв) а}]диторськоi'дiяльноЬтi
д.ля нilдання пос-1\|г з обов'rtзlсOвогr)

аудиту фiнансовоi звiтноотi. Сl,б'скт аудиторськоi дiltльностi, а5,дитitрсы(и}1 tcovtiTcToll, inac бч.ги LIисла
з
с_vб'сктiв ауди,горськоi дiяльностi- яt<i брали
,\,t-Ii}cTb _u ,,nnn"lrai та вiдповiдitlоть I]1,1\,tога},l.
зазtt:t,.lсrIi

що

ТовариствоN,l ч Itонк\/l)снiй докr,лlснтацii,

6.4.Сl,б'ект,а}rдиторсьI(оi дi:lльностi для НаДання лос.i|\/г:,l tlбов'язttового а\/дЛl].r, ltонсо,riдrrваноi'(liнансовtli
звiгносr,i Товарис,гвil признаLIасIься аудиТОРСЬi(|tr\,l tсомiгстоп,t, в поl]я/цI(\]. порсдбirчено\{\: rIOpN{;I.oo, .,,,rrnor,,
законодавства У KpaiH и, CTaTl,TO;t,t Товаlэи cr.Ba,

6,5,Про прийнятс l3бораllи \*tacHI,rKiB 'Говариства
1llшсннlr про пl)I4зна(lсннrl суб'скт,а

il\,дI.11-орсьI(оi дiяльностi
ДЛЯ НаДаННrI ПОСЛVГ З ОбОВ'ЯЗкОIJОГО а)'дltт)' l<онсо.,tiдованоi фirlансовоi звiтrlостi irбо грt,пt.r с),б'сIс.гiв
аудиторсько[дiяльностiл яIсi надаватl.Ii\.t\,ть послуги З а),дит)r спiльно' дIlрOкl.оР T'oBallrrcTBa iнфорl.rус:

KoHKvPc\', ЯКИХ б\'ЛО РеI(Оr,{СНДОItаНО ДО ПРиЗнаtIсння. протяr,оlл 5 (п'ят,l.r)
р,,бu..rп,* днiв з

рiшення

llIлrIхоN,l

вiдпllавки простого пошrгоIJого пов iдоriлсння.

1.1acHt,tKiB

^по'пlrrЙпr,r-rr,

rlо.r.u

б.6.Iнформацiя прО рсзYльтатLl KoHK\lI)c\/ РО:З,l,tiщ1,616ся на офlцiйноллr, воб-с.lйтi Т'оваристваl
t] \,lcpa)Ici lHT,cpt-tcT,
6,7,ТоваристI}о мо}кс вiдп,tiнити конкYрс на бlць-ltкоп.tч стапi v
разi" або вl,lзtlаТи його TaKl1п,t, цЬ rlc вiдб_r,вся"

пiдстав. зазнаtIоних
-

)I

конкVрснiй докyлlентацii.

l3окрелча, ,а.r,"л,t,t пiдс.гава,r,rи п,tоrк\,ть бу,ги:

вi,цсчтносТi подальшОi пот,рсбИ \, проведеНнi KoHKl,pgrr;
вияtsлсння tPaKTr з;\lовll t,,lacHltlciB.

вiдхилсння Bcix I(онI(чрсних rrропозицiй.
Подання д,тll t,,,lacTi 1, KoHKvpci l\,tснше дЕох

I(oHI(_\,pcHI.rx

прсlпозицiй

з

/-1одаток

1

до Порядкl, провOдсння вiдltритогo KoHK\pcv з вtдборч
с},б' сI<,r,il il\,дLr,гоl)ськоi дiял bHocTi длlt надitннrl посл\/ г з обов' язкового

iI),дит\, tt(lнсолiдованоi фiнirнсовоi звiтнос,ri ТОts (<ПPEM IOPl).
складеноi c]tlнoN4 на З 1 l2.2020 р.

ум()ви t(oHKyPcy
(ПРЕМIоРl )> ,га иоt,о дIяльностl
харак,r,еристика TO[i
l (Jб (
дIяль
l . Повrrс найл.tснr,вання r,Kp;tiHcbl(0ю i\{оt}ою
ТоВ (ЛPEMIOPI))
2. Iдснтиdliкацiйний код (СДРПОУ)
398485 l0
_i. Мiсцсзнttхо,цженнrl
YKpaiHa, KtliBcbKa область. MicTo Бiла Щерква, в_\/лицJI
лсваневського 9 l
пош,гови1,1 lндсI(с
09t00
Tc"lc(ioH
04563 з1402
04563 378:]8
фз!."
E-nll-ril
rosarraiiO rosavil. colll
4. Органiзацi йно-правова фоDпла
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
-5 liitH Ki Bcblti рекв iзити
UA273 ti0634000002600704з4в700 l
Пl,АТ' ((КБ ((АКоРДБАнк))
(l.Y.tlrcтb в tlб'сднаннr фiнансовrI\ \]станоR
Hi
7, KcpiBH иl<. прilзвищс та iHi цiitл и Kcpi вни ttit
Грl,rбовський l.B.
8, Г] pi звишrс га i н iцiа",rr.r го"lIовного бr,х r,а.ilт,tllэа
Т}схлiб О.А,
I.

к

.

9,

Кi,rrькiс,гь прitчiвниl<iв

l0.OcHoBHl види ctcoHOl,ti,rHoi
(кt]Ед)

2_50

дiяльнt,lс,гi

22.I l Вr.rlrобницт,во г\,l,Iоtsих шин. покришоI( i Karrcp;
вiдновлсння пl]о,гск,г()ра г\,]\,lовlI\ шин i покришок
4_5.з2 Роздрiбна тt,lргiв.rя дсталяN,lи Ti} гIрилалIrIN,I длrI
aBTo,I

,tаt:обiв
ранспор гни\

45,З l Оптова торгiвлll дстаJrrl]\,{и
авто,граtIспортних зttсобiв
_52. l 0 Складсьl(с господill]ство

та

приладдяr\4 длrI

7'7,40 Лiзинг iнтелеlстчальноi власностi та подiбних
Kpill

продчl<,гiв.

l l .огIrrс дiяльнсlсr,l

TBcl1_1iB.

I,\,N,roBLIx

прогск1()ра

\IottIl\ шttн i ltot<l)иtllot<

I,\

П. ЗАI}ДАЦНЯ 'I'A ОБСЯГ ПОСЛУГ, ЯКI ПОВИНЕН

llllt

gl,illIv

Пе;lчlirt аулиlo|)сыtлIх

за\иlцсни\ авторськими правами
шин. покl]Ltшоlс,i l(a\,Icl); вiдновлсн ня

Виробнич,гво

НМАТИ УrIАСНИК:

ПepelliK /loKyMeHTaIIii за резулы'лтамlI

Гllанлtчнлlii cT1loK
НФlання

HФlaHIrx

Iloc.jtvI,

ll.y/Ill,r,opcbKlIx

rlocrryг

ay/Iи,1,opc}'кtrx rrocJlyl,

,га Тх

lle:}y.lrы,aTirr

Аудиторськi послугr.r, що llадаrоться
1

Аудит rlовl{огtl паliету рiчноi
lioI lс()л iдоtsil

,звi,гносгi,

Hoi (li

Hlt

HcсtBoi'

складеноi

вi.цповiдно до МСФЗ cтaHot{
та ,за piK . що заt<iнчусться З l
гр\,дня 2()2() poKr,.

Аl,длrт Звiт1,

,з

IioplI0l)a,гIlBtltlt,o r пр;t B.ri ltttя

з

датI| уrgцtцаrrrlя договOlrу:

Рсзч.llьтатоьt провсденого ir!,диту бу.лс Звiт
незалежног() tl},,цитора щоло (liHaHcoBoi
звiтнос,гi ск-llадсноi вiдповi,цно до МСФЗ cтilHol\,I
на 1,а за piK" rцо зitltiнчt,сться З I грчлня 2.020
року.

,ltli г
J.rlt ilvJитоl)ськOго ltortiTcr.r,
Лодitr ковиii
(Tttrt. кого HitJi.rctto нltiitlиш{иrtlt

пOвноваяtенняr,tи)
l]вiT, rrсза.псlкrlого il\]дItтоI)а з

впсвнtlностi lцодо
управ;Iiння

звi,г1,

1}

нilдilння

корпоративI.Iого

нс пiзпiше
1_5. l() 202l р

нс пiзнiше
15.10 2()2 t р

;{оlt1,;rrснташiя,lа 1lсзl,льтатаl,rи нitд:l}lих
а\,диторськ lr\ послYг за лclre,liltor,t. зпri стоп

)

t.

oro пови HIla вiдповiдатлr,}il ItoH одil вчLr\,l
норr,,ативtl иl\t вI,t\lогill,t. що рег\,.illоють
c|lo1llr

t

аудпторсьrсi дi]tльнiсть та вiдповiдати МСА.

lII. Порядок под:lння конкурсних пропtlзицil:i
I.Змrст i спосiб поданнrI ltонкурсноi пропозrlцii.
KoHKypcHi пропозицii подаlотьсll прете}цеrIтa}л,Iи 9,q9ктрон}lою

El ena. Trcklrlcbfti) гоsача. conr

поштоIо

за

KortccH претсндснт ]\,IaC право подати r,i.rьIси оJн\, l(oнl(\,l)cH\, пропозицiго_
яl(а нс rto>Kc бr,r.lt зrriнсна пiс.rя
закiнчсннtl cTpoкv поданrIя KoHKvpcH}Ix пlrопозичiЙ
KoHKypcHr пропозицii, отриllанi заivlовникOлt пiсля заtсiн.lоння cTpol(\'ix подання
н0 l]11зг"цrlдilютьсrl.
Товарис,гво вiдхи",тяе конк\])сн\: пропозицirо в
llазi якrцсl У.tасниl<:
- нс вiдповiд.lе в1,11,Iогаll Закону Уrtраiни про а),дит та виllогаlл,l tcoHt<r,pcHoi
доt<r.r,lонтацii:
- ПоJаВ.lо r,,tасгi в lcoHt<r Pci JoKvllcHTIl. що .rtiсr,ять HclocToBillHr ttrt|tollrlauiKr.
- ПОДi}В ДО 1^tacTi KoHKvPcH\' ПРОПОЗИЦiЮ iЗ пОР\'шtеннял,r Tcpп,riHiB
гrода.li. BcTaн()tt.]cti1,1x rlicKl доt<l,л.lснт,ttцiq:р

та оголошсння\I.

2.Критерii ЗаЛ}.Iсння сvб'сlс,гiв а),диторськоi дiltльностi до r,частi tt Koцl(\,pci
АудиторсЫti послчгИ il,IожYтЬ [iадаватисЯ лишс с\/б'(]ктоN,I а\,диторськоiдiя,,tьttостi"
якоr,l\,таl(с право н{lдitно
:

поl]ядк\/ та на ч\{овах. визнаt{еrtлtх ЗаttоноrI про а),дtlт та якi
- вiдповiдаЮТЬ Вс'ганоВЛсНll]\,t l]aKoHoir,l Прtl а\,ди,г IJ14N,lога}l" яlсt rlt,tiк\,гь на,дават.,4 I-Iосл\/ги
а}lдиту фiнансовоi звir.rтостi пiдгtрис:л,lстlt. що стднов;lять суспi;tьнl,tй iHTcpcc.

в

,

*

вклюLIенi

до вiдповiдного роздiлv Рссстру

alдl,rTcltrliB

та оуб'ектiв оl.лrruр"опоi дiltльностi та

tt_Vдиторськсli дiя.тьностi- а ca;rlc до
ресстр\, с,vб'сктiв а!iдиторсьI(оi'дiяtльностi.

*

-

:} обов,я:,]l<tlвого

cr,б'cI<r.iB

якi rлають право пl)оLtод1ци

обов'язltовий ачдит фiнансовоi звiтностi пiдприсллстО, i,16 сrlr,raвлять с\,спiльнлtй iHTcpec,
за попсрс:нiй trli,tний звiтний псрiод c\,\Ia IJинагороJИ uiд ,.o".no.o з пiдлllи.r,a,, о. що станов.lя.гь
суспiльний iHTepec. якиl\{ надаВалисЯ послуI,И :] обов'.llзкОвого а\,ди,г\, (liHaHcoBoi звiтностi
про.гягоN,I цього
псрiоду,. нс перевиII{увала 1-5 вiдсотltiв зllга.;tьноi С\,r\,lи,цоходr вiд надання
ll\ди.горсьItих пос,lчг:
]\,IO}K\ITЬ забсзпочити достатнiй piBeHb ква,lliфiкацii та
досвiдr/ а.\,диторiв l ПСlЭСОНt1,11,. якl,rii зllJ\,,tlас.гьсrl д()
наданнЯ посл\/Г вiдповiднО до л,tiлснitродн и\ cTaIJJallr.iB а\,дитr,:
проiiшли псрсвiркv ко}Iтролю якостi а\,дIl,горсьltи\ пос.1\1г. здiйсrtсrrr,
), вi.цповiдностi .цо RlI\,lог (IиIlного

законодавства:

\{аютЬ добр\' репr,тацiю (вlдсr,тнi прOT,ягоrt двох pc,tIciB пtlспi.rь застос\,вання
до а\/диl.орськсli фiрл'и бiльшс
трьох разiв стltгнсння \,виглltдi поrlсрсд)ксtlня або з\,пинOн}lя trpaBtl rIiI надаFILIя посл_\1г
з обов.яlзt<овог.о
а\/ди,г_\I фiнансовоi звiтностi або обов'язIiового а}lдит\/ (liHaHcoBoi
звiтност.i пiдлltисl,сitза, що становJrt.гь
су,спiльний iHTepec):

}{ожYтЬ забсзпо,tltТи дос,гатrlir,i piBcHb з;}безпс.lонОстi працiвНиl(zl}tИ за основнИ\,l
N,liсц0\.r
виконання завдань з обов'язI<овоI,о а\,ди,г\; r|liHaHcoBoi' звiтностi (за основни;r,t л.tiсцсл,l РОбО.гl,t

робоrи

д,,lя
\{tt(.:

ЛРаЦIОВаГИ НС }'1СНШС П'ЯТИ аvДИ'ГОРiВ iЗ ЗаГа--lьною rlисслl)нiст,ю ш,I,lt"Itiих rсвалidliксlвап""
пlru,liuпиt<iв. якi
за"ltчllаютьсrl до вI,{конання за,вдань. нс мсншс 10 осiб, з rlких щсlн:tйллснrrtе
особи
повиннi
двi
пi,цтвсрди.гl,t
квалi(liкацiЮ вiдповiдно дО cTaTTi l9 llaKoH1' про аr,дит абО N{aTI,I .tиннi сертифiкitти
(диплол.rи)

-

профссiйнllх органiзацiй- що пiд,гвсрдrк5,юrо u"соr.Йй piBcHb знitнь з rлilкнарод,r"* irапдартiв
(liHaHcoBoT
звiтностi).
вiдсvтнi порушснн,l виN,Iог щодо забезпеtlсння нсзалежност,i сt,б'с,кта аудиl,орсьliоi
дiяльнtlстi, а TOr,rr, .tис;lt
аудитор, сl,б'еI<т а_\/ди,горсьI(оi дiялr,нос,гi. його rслючовi пар"l-LrорI.t з а\/дит\:. його власниl<лl (:]acHtlttrrtrt<lt.
\,,lаснl,tltи). посадовi особи i працiвниtси та iHrr.,i особl." зa,lr,.tcHi
до Ha,]aHHrr.t,t}KlIx пOс]-]\/г. а T.at*o)li блlазьlii
родичi Ttl

tIлeH1,I

cil,t'i зазна.tенttх осiб:

I) но с власниI(а]\{и (liнансових iHcT1l_r,l,tcHTiB. сrлi,гованих юридиLIноlо особою.
фiнаrlсовzt звiтнiс.гь яl<оi
пiдлягас персвillцi. або юриди,lноi особи. пOtз'язаноi з т,аlсою tоридиLIн()ю особоrо
спi,rьною B.ltlctllcTto.
контроле\,l та r,правлiнняll. Kpiir,l тих. що налс)I(ать таrсiй кlридичнiй особi
опоссрсдl(о6ано чс1,1сз iHcTl,,,гt,Tl.t

спiльного iнвсстt,вання.
2) нс беру,гь \JtIacTb в сlперацiях з фiнtrнсовил,tl-,t iHcTllvlloнTill,llt, cr,liToBitHttivllI_ гарантоttаниN,ItI
або irrirlиl,r
rlиноtr,I пiдтрипlt,вitниN,rи юридиtIноЮ
особоtо. (iiHaHcoBa звiтнiсть яltоi пiд.rягас псllовiрui, Kllil,r oпcplruiii в
l,Ie}t{Ax нститl"гiв спiл ь ного i н BocTvBart HrT :
3) не персб)/ВалИ лротягоL{ псlэiодiв. :]аl]на(IсниХ \, частttнi псршiй cTaTTi l0 lJartoHr'
про а\.дJ.ll.. ). тl)),доRtIхдоговiрних або iнших вiдносинах з lоридиtlrrою особою. dliHarrcoBa звiтнiсr,ь onoi ,,,iд"поi.п,, п.i,.uiрцi. ,цu
мон(_\:тЬ призвести до когrфлiкr.), i Hr.cp cci в
- не i\{a}oTb обмо>ttень пов ,Iзаних iз тlrива.лiстtо над{l.нн)I послчг ToBapr,tc1Bv;
- вiдс_r,тнi обмеження щодо надання послуг ПеРедýltlgцi статгсю 27 iaKoHi про
аудит;
i

;

*

\,IitloTb LIll}lниИ договlI) стрtlх\,I]анНя циts].lьнO-пl]авовоi вiдповiдальностi
порсд ,грстiлtи особами.
Yl(,ililдсний вiдlltlвiднtl Jо п().тоltiснь tI14нного :]i}конодllвс,гва Укlrаi'ни;

- \{ilю,гь iКlcBi;t нilдilння п()сл\,г lцоl{о а)/дит1,
фirlансовоi звiтностi вi;цповiдно;lо r,tiltcHittrloдHиx стандартlв та
досвiJ( проRсдеrlнr1 ;11lдиТ\,(liнансовоi:звiтrlостi с.грахових l<оллп;rнiй:
- \,lають надатl,t iнсРормаuiю \,
разi перt)виIIlсння шО;2iчнt_li загilльноi сVN,Iи винагороди с\,б'екта а_\,диторськоi
.,titt,,lbtltlcгi l.i Bl.rctlTlciB ;al,a.,lbHtli'cvrtи tIист()го JO\од\ Bi,I HltJaHHll пос.l\,г.,гаltи\t
сt,б'еIстопI ltrдиторсьlсоi
дiя.,rьнос,гi пiдп1,1ис,rtсr IJ\ " щ() ar,rnuu"1.u сr,спiльний iHT.epcc впl)одо8я( п'ят.tt poKiB псlспi.itь.
3.Унсссння зr,liн itбо вiJtt.rиlсанttя l(()HIivl)cH(li пlэсlrIозlацii _r,ч;tcHttKclirl:
- Пlrсr,сндоtrг ]\{zl€_ IIpatJo tJнcc,гlt зпtirtи ztбо вiдltллrl(zl],Il сво}tr KoHKvpcHy гrропозицiю
до закiн.lgння cTpoK, ii
под:tння, T'atci зirliни tIи заrlвil п1_1о вiдltликання KoHK\,1rcHoi прсlпозицii;rлоэtсlть
буlц BpaxoBaHi у разi. t(оли вони
oT'PtlllaHi Kol'tiTcTo;r,t З ПРl{ЗНаЧOНЬ а\'ДИ'ГОlliв Tonalr"biua
до Йкiнrсн*ru
no^,rrrno конк\Jрсних пропозицiй.

"rpon"

l /]ата

-"-,1J;,'lrfiJJ:iЪЁl

'Jlli,oo"'x

поtI.Iтк), пl]овсдснн,,
2 С|т,рок Подан}{я I(о[II(\,рсних прогlозl,tцii ,гtl док\,.\lснтiв -

Киi'вськl

]-i,/]а,га

t1.1

tlacol{,

провс,цOння

I(oHI(_\jpc\1: 2-,{

всросня 202

пропозиllii

до 2zl ворссня 202

l poKv об l7 годинi 00 хвилин

l

poK_r,

до l l години

0()

хвил'tн за

за КиiвськиN{ tlacoN,l.

V. Розгляд та оцiнка конкурсних пропозицiй
Провсдсння I(oHI(\]pc\,.
- ýl,ди,горсьlсий tссlл.lir.с,г оцiнюс r.a аrlit;tiз\,с K{lHttt,pcHi гtропозлrцii. поданi
суб'сктаrли а\диторськоi дiя;rьностi,
l.

за I]становл

с]н

1,I

\,I

и tсритср

i я;r,r t

t вiдборl,.

- С)'б'скr, а\iди,горськоi ,цiltльностi для Нацання посI\lг з обов'яlltсового
звi,гнсlсr,i Т'овll1эист,ва прrlзнача(Ться llбсlрitп,rи
у,чttсниtсiв ТоВ ((ПРЕМIоРI)).
Укрlriни

<<Г[ро ,r,oBirlr',Ic,гB.,l

з oб:r'cllceHoKl

I,a

IIро заI,альнi збори акцiонс1.1iв 1,сlварис.гвtI.

а\,дит.l, консолiдовано[ (liHaHcoBoi
ts'порядкч. псредбаченом\, Законопц

дода'I(0вою вiдповiдturt,нiс'ю>l. Crn"1..,ir-,,:i";;p;;;;;;;

ri;;;;;;;

2-. Розмiщсння iнфорл.lашii про
l)сз\,льтатLI:
- Iнфор1,1аuiя про l)сз\l-пьтitти l(oнlt\Jpc\,
'Товариства
1lсlзл,tiщ_r,сться на офiuiйном\ всб-саiiтi
в }.1ерожi IHTcpHeT.
- Про прийrrлте lJборалли ччitсниItiв ToBapltcTBa
рiшсння nlro nprrnoEle'Hrl С)'б'еItта аудиторськоi дiяльностi для
НаДаНН'I ПОСЛ\'Г З ОбОВ'ЯЗtССlВОГО il\/ДИ'I'v cPiHaHcoBoi звiтнос,гi або грl,пи
с),б'сктiв а)IдI.Iторсько1

НаДаВtl]'l'I\'I\']'Ь IIОСЛ\'ГИ

З а\'ДИ'I\

дiяJ-Iьностt. яrti

Тсlвариства iH(topMvc учасникiв конк},рс},, llltих бr,ло
рсI(оl,tсндовilFIо до при:]н:ltlсння. про],rlго]\r ,5 (гl'я,ги) робо.tих днiв з ;1ня гlрийн)lтl)I цього pi*at
no шлrIхоil,I
в

i,Iп ра

j,

СГIiЛЬНО. ДИРСКтОР

вlси t]l)остого пош.I,()tiого повiдол,lлснн:l.

IHrшa iн(lорл.rirчiя.

_],l, За1,1tlвниl( \,tO)Kc
Пii{СТ';tВ. зalЗНаtlСНИХ

-

вiдlliниr,lr l(OHIt\/pc на будь*яtсол,tt,с,гalпi \,
1эiuзi.;tбо визнати йогсl ].i}Itи]\4, що нс вiдбчвся. з
д6111,п,lg11.1аrrii. Зокрсi{il_ тill(и},lи пiдставамl.r llo:tcvTb б\.гl,t:
" ',о'1111lрСнiй
под;rлt,шоi

BiJtc}-l,HocT,i

по,грсб}l v провеJ{сrrпi lto*rn"p"1,.

вI.Iявj]сння фактr, з\.I()ви гtllот,сндсtlтiв.
R1.1\и"]снлlл Bcix li()HI(\,l]cllllx lrропозиltiй,
Krэr,rKvpcHi
пропtlзицii;tiю,гь протяго]\l 9(),цнiв з дalтl.I зzlвсршсннrl конк\,рсу, З:rп,tовниtt
"i.2.
залиша€ за собою
прiiвО ПСl]СГjl'tН\"Ги l]с:]\rль,г,tТи I(онкvl]с\'r,ра,зi винИкнсннЯ tIсI]ниХ
обс,гавttн (Зrлiн r' докYr{онтtIх) r.lасникiв. яtti

о\{,гсво впливаю,гь Hlt рirшснrlяt З;rllовника та визнitLIити нового псрсi\{ожця
конк},рсу, про що повiдоir,lл.llсться
в

iдпов iдн

l.t 1,1

уtlacн

и

l(al{ c.xel(Tpoн ною пош.гою.

VII. /{o1.oBip прО }lадання 2lуди.торських по(:луг.
дог,ово;эi прtl наданнЯ iI\,диторсьltих посл\,Г пеllсдба,tittО,lt,сrl прсдr,rст,. обсяГ
а}/дI.Iтоl)сьКи.\ посл\,г, розл,liр
'гll \'\'IOB1.1 оtl;"I&'ГИ. вiдrlовiдальнiсть с,горiн
Tzt iнштi \,\.rови вiдпсlвiднЬ до вI-1N,lог :JаI(онодilвства .гil мirкнародних

l, У

t:танiартiв а\,дит\,.

ФОРМА

'

ДЛЯ
tKoHKyPCHA

ЗАПОВНЕННЯ
п ропOзицIя,,

(форма. ,IKa подаегься на
dlipMoBoп,r}, бланку)
Ja

)

|

)( t.| t

.\,'

t

t ! с, l l l t

к i (;

'l'()J] кПРI"Мl0]|)Il

Ми, (назва Прстсндента), надаеllо свою KoHl{\/pcН\, пi]оПозицiю
щодо \,(lacTi r ltortlcl.pcl з вi..rборr,сrб'ск.гiв
аудиторськоi дiя,,.Iьностi, яrti N,I0}к\/'гЬ б)',r,п' признiчонi
д"лrl наданнЯ ПосJ-I\]Г:з сlбов'язttuu,i.,, а\,дt4l,\,
конссl,тiдованоi фiнансовоi' :lBiTHocTi ,iгiдно з l(o}IK\]]cHoK)
доI(\,Nlснl.аlдiск-l ТЬварис1вit.

OcHoBHi вiдомостi про суб'екта аудиторськоi
дiяльностi

l

)

повна назва:
Код еДРПоУ:

4.

Поштова адрсса:

Мiсшезнаходжоння:
*5.

6,

Iндивiдr,альний податковий нопlер

7.
tt.

9.

l0.

l

Контактний ноN,{ер,гслсфон1, (телсфаttс_l4
E-nlail:

(]айт:

l. Вiдоп,lостi про

lссрiвниtсit (посада,

ПIБ.

тол..

iнфорл,rаuilо

пl]о

доI(\,j\,Iснт

l2 ВiДОМОСТi ПРО ПiДПИСttНrа дОгоt]ор\l (гlосада. ПIБ. тсл. iH(lopllzluilt)
про

пlдпl]сантоп,t договорr,)

щодо

пllизна.tсння).

доlt\/},lсtI,г tцодо призttаIlоtlнrI

:

lЗ.Вiдош,lостl про пilписанта ДОlсl,п,tонтiв lcoHlt_l,pcHoi
пропtlзицii (посада, ПlБ. ,гсл iнфорлtацiю про
докY}{снт
ЩОДО ПРИЗНаtIеНН'I ПiДПИСаНТОП'I ДОК\'N,rеНТiВ KoHlc1 pcHoi пllопозицii
та завiрсна i опiо такого д6111:1аgцlr,):

l4, IНфОРllаЦiЯ ПРО ВК"]ЮtIСНН'I ДО
l]е€Стр\, а\,диторсьI(их c}ipll та аr,диторiв ct,6,€.tcT^
в перiод ПроВсДОнН'l I(oHI(\'Pcу-rаNtl r; рссс,грi irд".ullсьrtоi паjlатлt а\,диторсьl(tli,дiя.rьttостi та
украiни про вI("1ючсн}{я до
роздiлiВ суб'сктiВ а}iд.,IторсьКоi дiяльноСтi
сlЪ'еп,r,iв аr,ди'Орськоi дiяльнос,гi. яt<i l,taroTb право пl)оводитI'
обов'язковий а\,дит tРiнансовоi:звiт.нtlстi пi,Iп1.1испtстu,
*n irпппвля,гь с\,спiльнLtй iн,гсрсс.
&ItТ1l11"п61'''"

I5.I

iяt п

штатних квал

кованих п

IIIБ штаrrrого прlrцiвlппса

tllBHI,1KlB
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B1.IKoHaHHrl завдань з

.l{alri lrpo ccp.trrrPiKrt.l
1l),lltl,t,{}ptl ilбtl alt l.r.l.rlr,ltllii
Jg зitltllt:,t, rr per:cтpi .,\lI}'
К о п ii' ар п u t Q i к п п iB
с:

IlttPclpпratlill lrptl
cr.p l,rtr|riKitтlt (,l1tltt.lttllttt)

llpot|leci iir tl t х
tlpt лlliзаltiii

t

ittittюmься

Il' о

t t

i

i'

с,

е1 l ttt t t t|л i к

l8.Проскт Договор\/ про надання посл\/г :i обtlв'язtсового i}\,дц1_1l
cPiHarтcoBoi звiтностi iз зАзначснrIя\I
lстотних \,N,loB,
IliHoBa пропозицiЯ щодо розл,riрч оплатt{ зir
договоро*':
грн.(з ПffВ та без ПДВ).
(:),,.\l

а

пов1.1ц

пtl

riу

t

t

пt

r; ксtзtt ltct

;irJ,

l*r*;

пrrr,

**

\

а
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в

Hbo\,I\

Що Ви I,IoiI(cTc вiдхl.tлllт1l нttшr,

M1.1 псlгодrlt\]сtr,tосЯ :] \,\.rOBaI,tpI"

IiOLlK,l)cHoi доl(\,\{0нтаЦii_ та
tll.tгi.Iнllr,tlt J;lя Вас \,\,I0tsa\,llL

шtо [}и нс обллсllсонi

',

Bcl l(oнKуpoнi пропозttцii згiдно з \,I,tOвill\{I.1
прийня,rтi бr,дь-яt<оi' iншо[ пропозицii з бi"rrьш

tII.I

бlдс

)|ltшlо наtша гlllогtозl,tцiя

вt,tзлtана наi,iбiльш tll<oHOпti.IH0 вt.tт.iднtlю l,a Bl,{:JHitHHя
нас пср0]\,I0хtцсil{
ося п iдпrrсlll.I,I JоI,()tsоll t t 1эо закr, п i B;t to,

зсlС)оtr'я зr,сr,t

|l()c

розr,r,liс_:;rrо.

(I ( )1-1,1,11

оG] IoG<.oK,tl

l

tt,li' (.lt:

tlih t

1' ч cl t;l

t

l t

H,tt

п t rl пt

t

t:) пt

с:

t

11

е

|

I

ц

(1

l l l

1,1

^,

l

I}liзtlil(leIl1,1M

I
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)
l i

:)

б lll

l

|е,

t t

t

i

t 1

i ct

lt

торгiв.

1,Iи

t

I. I нформацiя цltlдо вillповiдноС'li
у.lл,,r, r,*а в}Iмогам,

llет,I}еt),гiй ,lac:,гlrlli с,га,т"гi
6, с,т,аr"гi 27,га с,l,а,гт.i 42

Закtlну про

аудI.1т

ltrфорllацiя пllо вi,цсr,тнiсть пi.цс,гirв" вI4знаIIсгI1,1х \/ .lacTl.rHi .Iствсртiй
с.гаттi (l. стаггi 27 та статгi 42 lJaKoHr,.
r cK.rlt.tj пllопозtll,tii , u,,..-,,,дi JirBi_lrclt (доui:о,.) ;;;r;";'riГl
формi itбо:lгi.цно;,,;;,;;;;i
ll и)I((Iс с}lор l,r и (лr.rс.г-гаран,l.iя
tliI,1а(-гься \IIilсниli()\I

)

'

}бсl pct.t t,|,ч

tt t,

t t t t

к t tt

'I'O|} (ПРl;:л4J()Рt,

п

ptl вiлс:ут

rl

iс,rь

п

Л l.tсr.г.арitнтiя
iдс:,гав вiд мов 1,I'ГtlBap

ll уч-с,т,i у кOнкурсу

1,1

с,гв{tм Y.racH l,tKy

NIlr^
(дir;li - Y'tiicHl,tI<). в оссlбi
, пiдт,всрд)I{\/сl4о. що ToBapt.lcTBo
lI(,}Iil( /I((),tHOi"l tli_]с,гltв,],-lя Bi,]rIclBII Illr\I ts
Ictltltcr,lrc*
)''tacTi \ пI)оцс,l\рi
-'---^---rГ'"-l
J rrc''J
nriaa"nu посл\г.л обов.я:Jt<ового
Г
at\;ll'l'l'\ (.liНаrrСОвоi'звi,гнсlс,гi.
а ctI},Iс.

l.Стосlовнtl

як сr,б'

rзi.lсr,r,rti oб1.1c;ttctiHlt tцодо tIаданпu

прово.цI,1,ги
BI4:lHiltIcHl,Ix

cI<Ta

tl),llиторськоi дiя.,tь HtlcTi

оr,.rч,.ФБiu* поББ с)\,о
с:r,б'сt<,rоr.l
€]l(,Io\.I il\,,ц|.I-r.оl)ськоi,цiя.пьностi.
ilr,,
ltI<ий \,tae прt}во
обов'язtссlвий аr,дl.r,r (liHartcclBoi звi.r.нос.гi пIдпl)I.I€j1,1ств.
ст!lновлrrгЬ
щО
сt,спi-пьний iHTepcc.
iHTr.t.,-"
с\,спiльний
tlilc,гIlНOto tIотвср],оЮ ста,ггi
б T.i.t cTaTr.cKl 27 l3акон1, YKpa[Hl,t кГIро ау,,лит (liHaHcoBoi

il\i,:U.lт,ol]cbl(r, дi я",lь нiс.гь

звiтностi та

>>:

2. (],l,clcorlHo

як.. сr,б'сttта а\циторськоi
дi я.l-tьносr.i
або iior о п1lltuiBttlrttiB-ar.lrrTolliB вiдсr,тнi дlлсц1.1плiнарнi
пlrовадrкOн]{я злl дll, що i\,lають ознаItи профссiйного
пl]ос,г\,пI(\ вi,лпtlвiдно .lа(:.т.иrl _i. 6. с,гitггi zl2 ll1-1lcoHr
Укl;itiни <<Пllо ir\;цl.tт ф i HttHcoBoi зв iTH ос.гi Tal tl\,,tr1lTopcb

дilt,;l

ь tl

I(_\,

it:,гьl>:

2, Bi;tollocтi пlэо
дiя,,Iьl-tос:т.i). яI(а е }iLIаснико1,I I(oHKvl)c\,. нс внссOно
корr,пцriiнi або гlов' язаl,ti з l<орr,пцiсю прi}вOп()[]\,цIсннrl
:

(с},б' CI(Til it\,дитt)рськоi

до единого дсlэп.аопоaо ре€стру

осiб. якi

BtILlH1.1л1,I

-],У €].ll,rHor,lv Jcp)t(i}ttHol{\, 1lос:сr,рi lOl]lIд1.ILlH1,Ix осiб. (liзи.lнлrх
осiб - гriдприс;rлцiIJ .га гро\,Iадських
форrлr,вань
lIil)It]l lil l Ht|xlllrtalliя II|)()
, псl;сдбачсна Iццlцо!L9 Lliлстинrl дрl:роi cT.aTTi
9']trr<oHl YltlэairIlt "I-Ipcl дсlliцпзцуlfi"r*ffi
(liзl.t.trtих осiб - пiдприсr,rцiв та гро}lадсьI(рlх

(lсllэ r,rvIraH
4.

ь

":

Y.lacHltI<

i збсlрiв (обов'язковl.rх п"lIа,гс;кiв).

5.Уповновtl)I(она (посiIдова) особir

t(oItI(\'pсн\.п1loпoзиrtiю..\I1eбc.з,цoг]lrнl,\.дiлйr,pсnl',а;.]-i.,;lЖT,?,i
l{()l)Llc,'I,1BI,I* r,toTt,rBiB,

(l Kcpi

Brr
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нс

1,Il1€]

нс зtlят,оi або нс погltшснсli \,встановлсноN.1\1
зill(оно\.l порядI(ч сr,диллостi):

\,часнI.1кil

зilс\,;()I{ен{l за l],.rotl1.1H. B.t1,Ittcrtl.rii
зilконо\,I ПОРЯ;1 К\] сr,ди t,rос:,гi ) :
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рсгlr.гацiю (нс бr,ла
n" знятоi або нс погttшсноi \ встановлсн;Nl\
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Долаток 2
I(oHl(v1)c\, з вiдбоllr
с_r,б'сl<r,а :r\,дl.rTopcbI(oI дiяльt,tосr'i ;t",tя rlа;lаtlня Il()сj-l\'г з обов'язкtrвtlго
до П<lрядкr, провслсння вiдtсlltl-гого

tl),дLIт\' консол iдованоi (l i traHcrlBoi звiтrlостi,TO t] П
<<

РЕ

М l ()

Р

I >l.

ск,цадсt-tоi' с,ганоr\,I на 3 l, 12.2020 yl

ОГОJIОtIJВНFIЯ

про проRедення вiдкритого конкурсу

з вiлбору суб'скта аудиторськоi дiяльностi
:} обоlr'язкt)I}оt,() аудI.I.гу консолiдованоТ
dtiHltltcoBoi:llriTHocTi

для надання п()слуг

Т'оВ (ПРВМIоI'I>
(iдентифiкацiйниli кол 30637l l4)
складеноi станом на 31.12.2020p.

Метою проведення конкурсу:
€ вiдбiр на конк\/рсних засадах сvб'екта а\/диторськоi дiltльностi для надаrtня посл\]г з обов'язlсtlвого tl\,ди.г\,
фiнансовоillвiтносr,iТоВ((ПРЕМIоРl>l(iдоrrтифiкацiйнl,riiкод30(lЗ7llzl)склаrлсноtс,ганол1
Hir-j1.12,2.0.01l

lнформачiя про замовнlIка пос.пуг:

- Повrtс найллснчвання : 'IОВАI'ИСТВО :] оБмЕжЕнолю

вlдповIддльнlс,rю
<<прЕмlорtl>. I(од
€ДЦ'ПОУ ТОВ ((ПРЕМlОРIll - З984t1_5l0
- МiсцсзнаХодя(ення: YKpaiHa,09 l00. Киiвсьt<аоб"лас,гь. irц. Бi.lral_{cpKBa. Bl,.l. ЛовансвсьI(tlго, бl,д.9l
- Орган. яl<илi здiйснюе фуrrкцii а,чдиторського I<ol.tiT.eTr,: l}бори
)'.taoHpll<iB'IOB (ПРЕМlоРl)).
- Пооtlдсlва особа заi\,lоRнI.Iка" \jповнова>ttена здiйtснк)вати :]в'яз()I( :t _\.tIасниl(а\,lII l(()tlItvpcr.: [}iдповiда;rьний за
надання роз ,IcHcHb щодо доtt1,1,rонтацii Головнил't б5,хгалтср 'I'оварис,гва. Трсхлiб олсна днат"о",tiiвна.

с"{сктрон на адреса : Elcna. Т'гсkhl сЬ (Z|гоsача. соm

За критерiямtl, визна(Iеними l]aKoHclM УкраТни <Про бухгалтеl)сt,клtй об,пiк та фiнансову звi,гнiсть в
УкраТнЬ> Т'оВ ((ПРЕМIоРI)) вiдноситьсrI до пiдприе]\IстIt. що cTtlнoBjlrl,Ib сr,спiльний iн1ерсс.
КритерiТ залу(Iення суб'сктiв аудиторськоТ дiяльностi до y.tacTi в KoHKy;lci:
Аvдиторськi посл\,ги }.lox(\'Tb надаватисЯ лише счб'скто\{ а_\:дИ'горсьttоi дiяльноо.гi. якоN,l\

,г{}i(с
пр;tRо надано Lз
порядкч,I,а на \/N,{OBax. визнаtlонttх Заlсонол,l про а\,дит та якi:
- вiдповiдають встановлсниN,I Законоl,t про а\lдит Rил,IогаII, якi lrorKt,Tb надаRilтLl посjl\/ги з обов'я3Iсового

-

i}},диту фiнансовоi звiтностi пiдприсл,lств, що становлять сr,спi.,tьний iHTcllcc.
BKJ}OLIOHi до вiдповiдного роздi",r_i,Рсесцlr,аl,дuт,оlэiв та счб'сlст,iв а\,длI,I,сtl)ськоi,]iя;lьнсlстi ,га сr,б'с:ltгiв
а},диторсьКоi дiltльноСтi" а carlc до росстр\' с}.б'сt<,гiВ а},ди,гоI)сьl(оi ,цiяльноС.гi. яr<i )IilK)Tb пl)аl]о проводt,tтl.I

обов'я:]ковий а\,дит tPiHaHcoBoi звiт.носr.i пi,цпllисirtс.гв, що станов.rя,гь сr,спtльний iн,гс1.1сс.
за попсро-rнiii рiчний звiгний псрiо: c\,\Ia вIlнаI.оI)одlI BiJ lсоittнtrго :l пi,lпllис\lс.гtJ. що cliliI()lJ,l,1,Ib
суспiльнl,tй iHTopoc.,Iкип,I надавалися посл\,ги з обов'rI:}l(ового:l\l.i(I,Iт\: (liн:rнсовоi-звi.rнос.гi гIротrlго\{ Llього
пеlэiодt,, не перевиrц}jВала l5 вiдсотlсiв зхг;r.rьноi'с\,\Iи доходr,вiд наданнrl а_\,дl.Jт()l]ських посJ\,г:
il,Iож\,тЬ забсзпе,lltти достатнiй piBcrrb квалi(lirсацii Tal доовiдr1 а\,ди,горiв i псрсоналr,. яtсlлй зilл\:чZlс,ться
,]о

надан}rя пос,iI\]г вiдповiдно до N.IiжrIароJних c.гilH.fallTiB аrдl-r,гr,_
пРtltiшли ncpeBiprcr/ кон1,1]олю якост,i а\,]Itтоl)сьI(и\ пос"lyг. здiйснснr,),вiдповiдностi до

t]14i\lог tI14нн()го

законодавства:
]\,Iають добру регtr,т,ацiю (вiдсr,гнi проl)lг()i\{ двсrх
1lol<iB гlоспiль зас],ос\.R.lння до а},ди1орськоi фiрл,rи бi:tьшlе
ТРЬОХ РаЗiВ СТrIГНСННЯ \'ВИГЛltДi ПОПереджсння або з\,пинення права на надання посj,Iчг з обоu'uз,.uооrс,

аудит!' (liHarrcoBoi звiтностi або обов'язкового а}циту (lirraHcoBoi звiтностi пiдприс_r,rстR[l. що

-

с},спiльний iHTcpcc):
N,Iож\,т,Ь Забезл0.IиТи досттгнii.i piBcHb забезпс.Iсностi працiвниr(а\rи

с.IаLIоIJлrIть

зil основнип,,r llicцcir.l роботи д;lя
виконаннrI завдаtIь з обов'язкового :}),дитv фiнансовоi зrriтнос,гi (зtr ocHoBHl.rlT l,ticцc1,1
1эобот и \,lzlf-.
працювати нс l\lсншс п яти а\,дитоlliв iз ЗftГа.lr,НоI(),tисс;tьнiстю шгаIнII\ ква,liфiкtlвl,tttих пllitцtвниttiв. яtti
зал\/,lаютьСя до вI,II(онання завданЬ. нс N.{0ншО l0 осiб. з,II(их ЩОнilй1,1снttlс двi особи пс)t]l.rннi lliдтвс1.1.1l.tтtt
квалiфiкацirо вiдповiдно до cTaTTi l9 lJaKoHr. про аl,,ди,г або \{aтtl .tинrti ссртифiк;tти (дип"lIоrти)
пlэо(lссiйнr.tх органiзачiй. щп пiдтвсрдя<\:к),гь висоI(ий piBcHb ,JHaHb :l rri;tснеllодних сrандаIэ,гiв r|liHaHctrBoi

звiтностi);

-

вiдс)тнi порr,шон11,I виt,Iог щодб 3ar6arпсtlоннrI нсза"IIсжнос,гi
сr.б'сltта а\,диторськоi дiяльностi. а Toll1, чl,tслi
його rc.itto.tclBi nulrr.n.p" , j;Й-;;;;;;;;;;io,'1.u"ro"n"n".
iншi особи. ЗaJ-l\/tlctli до надtlннrl таких послYг, а тако}к
бллrзькi

а\/ДlI'ГОl). С)'б'Ск'г аyдиl,оI]сьl(tli дiя",tt,нсlст,i,
\,.l;}сtll.tlси). посlt/(овi сlсоби i працiвнl-tltи .га

родичi Til

l) нс с

tI.iIOrII,I

cir,t'i lз:tзнil_,lснllх осiб.

ts"lacнlIKai\,Ill

пiд;Iягас псрсвillцi,

фiнансов1.1х iнсrрrr,ttlнгiв. с.uiтованих юрлlдиrIнOю 0собOю,
фiнансова звiтнiсть якоi

абС.l topl,t,цll,t1-IOI (lсобрt. пов'язilrlоI з ,l,altolo
юl)рtдич[iою
к()н,гl)(),lс},I Tit rпllав,,Iirtняl,t. Kp.i,rl ,гt,lх.
що нit-ilс)кil,гь т,акiй

tlсобою спiльною власнiстtо-

кlридичнiй
,l--,-,особi опоссрсдковано
,lUlJ
varvwwР,wлAwDcrn\, tlоl]сз
iнститл-ги

спi",tьногtl iнвсс,r,\,вllнгtя:

2) нс бсрутЬ )''ttlcTt, в опсрацi;rх з
фiнансовиrли ittcT,pt,ltc'T:}N,lи. емiтовttни:r{и. гtlрtlнтованиil{и або iншlилл
rlLIHol,I гtiдтриrлувttнI.{r{и
юриДиtIноЮ особою. фiнансова звi.гнiсть якоi пiдлягас
перевiрцi. Kpi;v опсрацiй в
\,l0)Kax i нс.гитr,тi в сл i",t ь Hor.tl
i

_i) но псрсб)'}r,rИ про,IяI,оN,I

*

н tlccT_r,B:tH

ня

;

псрiодiв, :JaзHaIlcttll.\ 1,час,гинi поршiй cTaTTi l0 l}aKoH1'про
а\,дит, у трудових,
догсlвilэних або iнших вiднсlсинitх з к)ридичною особою,
звiтнiсть опЙ .,iдпu.ас псреuiрчl. що
фiнансова
N,lO)I(\jl,b пр из вес,гI.1 ЛО кон
ф"lI кту i HT.oIl сс в :
r

i

}lc N,IaIOTЬ обl,t0rкснь пов'rt:]tlних iз трива,riстк)
надаtltlrl послYг Товариствч:
вiдс_t,тнi сlбr,rс;,кtlння щодо надання Посjl\lг

псlэсдбачснi ст,rrттсю

27 Законr, про а},дит,
.lинниii договiР стр;1\\,ванНя
цlrвi.тьltо-правовоi вiдповiдlt;lьпо"ri ,r"рaд трстiпли особал,tи"
1.кладсttлtй
в iдпов iдrrо Jо пo.IIo)IicHb tIи
н tlого законодаIJства У KpaiH и:
\,i.ють досвiд нllдilнIJ, IIос-1\,г Щtlдо ;11,oo,,r'r'
фiнitгlсilвоi звi,l,нос,l,i вiдповiдно до :чriжнародних стандартiв та
:tocBi;1 проttсдо}lня
\,I.,tIoTb

it},l(LtT, c}iHttrlcoBoi зui,r,liос,r,i отрахоttи\ l<ол,rпitнiй.

r разi порсвI,{цIснНя щорiчноi зitгальноi cyN,II.I Rин:lГородИ счб'екта
аl,диторськоi
Jiя,lьнсlстi l^i вiдсlсlтt<iв загальноi сч\,IIj tIис]того
доходl,вiд над:rннlt посл\,г.гаким сl,б'ектол,t аl,диторськоi
,цiя'rьностi пiдп1llасlтств),.
},Iilt()Tb

на;(itтИ iнфорl,rаuiЮ

щсl cTilHoBL{,Ib с\,спi"тьнлrй

irr;p;;;;;;;;';;;;;

poKiB поспi;rь

Iнформаlliяl про прOtlедуру:
Да,гir почtrгI(\] tlроttсдсн}Iя I(OHK},pcr,: l (l веросн
С'гllок ПOдilrlj Доt<\'l'сlгtт'iв: до24 u"-p.,.nn ziizt

!ата провсдоння

l

I(oHK\:pc\]: 24.09.)02

pno1,

я 2021рок\/..
рокl,до tt ,одrrи 00 хвилин за киIвськиN,I tlaco'.
об l7 годинi 00 хвиллlн за ,Киi.вськиN4 tlacoil{,

оt:новним :]аRданняМ з обов'язIсOвоI,O ayll}rT,Y
фiнансовоi :lBiTHtlcTi I'овариства е персвiрtса с\rб'ектоп,t
ll\'-]иl'oРcbl(oi Jiяльностi вiдповi:Но
Ви\lог ]llrr<tlHr га rti'<нароr""*.,пrпr",Б]r,u rrr"rr,фiнансовоi
Jo
'I'ottilpllc-l гta. il c{l\lc,
iBiTHocTi
- Cla-latic (звrт,прО
фiнltнс:оrlиii t:T,aH) на З l грr,дня вiдповiднсlго
рок),.
- звiт, про фiнансовi
})c.J\,.lьT[1.I,Il (звi.г про с\,lс\,пгIt.Iй дохiд) :за вi,цповiдний piK:
- звiт,прt,l зrliни \'вл;lсноr{\' l<ttлiталi
,.o roi'

npu рr* .рйоu"* norriu au pin.
що закiн.tивсrl на зазна.tонi дату. i
ло фirrансовоi звiтнос,гi. вlслю,lilкl,tи стислий опис с\,т,г€jt}их
сr6лiкс,,вих
гtолiгиlt та iншi пояlснювальнi
п;эllr,tiI](и, ,,i }lLrloIo tll'c,lots"lcltHя нсli.,1с)I(ноi'д},r,lки
a..JIlTopll про ii вiдповiднiсr.ь в \cix с\,ттсtsи\
аспсltт:tх i
вiдповi,цнiст.ь BI.1I,IoгllII лtirtснаllодни* .runrn}r..i;
ф;;"r,;;ilui.nb.ri .r.u .nnoriu украiни.
гlриr,liт,lсt,l

I-1e

лtlllускllю'гl,ся Лtl y,ln.,,,1 у KtlHKypci субОскт,и аудиторськtliдiяльнtlсr.i,

якi:
- ttc вi,цпсlвiдають вI,11,I0гi)\{ |JaItoгlr nlro
ul,лr,. ,гtI в1.1N,Iогil]\.l ttoHl<r:pcHoi ,цоI(\/},lсн,..lц -,
- lIоJа''Iи д1l r''tllcTi в tttlHltrl)ct Joi(\'\lcHTlI.
lцtl ltiс,гять Hc:c,cTrlBipH.*,, iнt|lоlir,,lrшiюf
KoHI(\'|)cH' rrlrОПОЗr,rttiю i,l порr,шсrlняr,r rclrrriHio
nnrr,,i. встанов.тоних

;:lTfrri"";il"''

цiсю доI(\,tlснтацiсю пt

fIосl,t;ritння rra веб-сайт, Т'оварист,l}а, Hit
яI(0му розмiщено кOнкурсну доI(умента
цiю: рrепtiоrri.чсtliп.пеl

Порядоlс поданIrя коtIкурсних проIlозицiй
у.Iасниlсами:

$ffi:'.ifi,,,Ш;lXXl."l,T""o"" '"u"n"""''u"

ШЛ'Iх()N,l нi)дс','JitнtLt

на слсI(троннy поштч за адрссою

_

KtlHtcvpcHlt пllопозицiя нilдасгьсЯ
l)ilзо}I iз запит.уваtILItr,tи доr(\1]\,IснтдI1и вiдповiдно
до оПис\,.

[}ci

д1l1а1'1'1gнТI'l

}'lаlо'ГЬ бl'т'и с:ltладонi

сt,б' скт.а !t\lдl4.I.ороькоi дi

я,r ь ttocT,i

.

't<paiHcbl(oю ',lоtJою

KoHt<r,pc:Hi пlrогlсlзl,rцii, оз,риr,tанi 'I'овtrрr,Iс,гвоr,l

flor<rrlcrtTlt. rцО no.]ltHi нс

IJ

пOвно\,t ,-lбсuri IlIl

пiсля злu<iн.tсння с,грок\/ ix под;tння нс
розглядаються.
,,l

Y,raicHl.tlc \,Iil€] гIраво iHiцiroB;tTll внсссння
зп,tiн

с,гI]оI(\, пОдatн}Iя KoHI(\/pcHI{x прогrозичiй.

,га подаватLIсь
за гliдгlисом \,повноваженоi особи

пор\шс"пr,r,-,..r,,,.r,рсноiJоI{\,\{сн.гацii.

нсрtlзглllлаю,гьс)I.

або вiдк;lиканнrl cBoci KoHK1,.pcHoi пропозицii
до з?lкiн.tення

KorKcH уLIасник n{ae право подати тiльки
одн\, Ko'K\/pcrl\, rliJvll\/J'rЦlru"
пропозt.rцiю" Лl('l
яI(а
заIсiн.lення строк\, поданнrI I(онк}:l)сних
п1.1опозицiй

!.rя r.lacTi

r, KoHKr 1lci \,(Iасниl(и подаю.I }, raIci
доl<r,itснти:
ПllО Сrб'С't<Та а\ДИ'lОРСОКОl д'u.r*о.ri

..* il',J;i;i'""'

нс

11r...цl:rцiiiна iH(loprrltLtiял

- наявнiстЬ псредбачсн!rх законоДавстI]ом
Украiни lrlцензiй.
""' свiдоцr,в, ссрт.исРiкатiв
- цiнова пропо tицiя що,,rо
ро,з,rлil)\. оп.-]ати r" ;;;;;.;;"],;,
- ЛИСТ-ЗаПеВНСННЯ ЩОДО ВiДСl THocTi ОбllС>ltСrtЬ
Н;IдaIння

т,а

.,Iоясс бr,ти зltiHcHlt пiс,rя

BIlJI,1

.liя.lьнсlсri. пос.,tlвi

Tcpl.riH ix дii.

а\rди'орс1,I(их пос,it\iг cr,б"c;IcTol,t а\,дl,t.tюрсьttоi
дiяльностiл який плас право проводитИ обов.язковий,;;;;;.фiнанссlвсli'звiтностi
пiдtlрисrrст.ts.tцо с,гitноl]".,rIть
с\,спiльний lHTcpoc, tJизнаtIсних tlllст,иною ttо,гt}оI)т()к)
сr-атгi (, т.а cr-aTTcto 27 Запонl,Украiни про
а\;1и],:
- бtдь-яl<r iншr iн(lорпlацiю. яка
\Io}|(c бrти коllис"ою.

Вiдомостi про мiсцезнаходженНя ТоваристI}а,
KOHTaKTi телефони Yповн()ваrкеноТ особи
на забезпе.lепня

проведення конкурсу:

,KoHTaKTHi особи: Головнt,tй б\,хгалтер
Товариствir'Iрехлiб

Рез\,ль,гати Кбцlqllрg_r;

що прий;rlалI,11lq3g,о

1,

бiауть розглянr,тi

O,-lCHir AHaTo.rriiBHa т,. (()Ч{-56З) 79lJ8tl

Зборалли \,.tасникiв Т'ов:рис-гва. Про
рез_r.,rьта.ги KoHt<},pc),

Itонкtрсi.,оuiдолплпюrо"r,

.п.,..р;;;;Ъ

поштою нс пiзнiшс z7,()c),202l

),,-rltсниt<лr.

р.

псl]еглян\/ТИ Рез}r"lьтати I(oHKYpC}l
1: РаЗi виниl(нOннr, n"un,u* обсr,авин (зr,riн
r, доl{\.,i\,tсн.].ах) r,часнtlt<iв. яtti
ВИЗнаЧИТI,I НоВоГо П.l)сN,rо2ltця r(oHI(\l)c\,"
про

:;Ж:ЖlTirH:H:r'J.il'-T;rTl]Ж;-Ta

що повiдоr,t.,tяt:ться

