
Додаток 1 

Для участі у конкурсі претенденти подають пропозицію на надання аудиторських послуг, що 

містить наступну інформацію у довільній формі та/або сканкопії оригіналів документів,  згідно з 

рекомендованим нижче переліком: 

1. Цінова пропозиція  та  строк виконання завдання з аудиту; 

2. Довідка, складена в довільній формі, яка містить  відомості про підприємство (для 

юридичних осіб): 

 повна назва учасника; 

 код ЄДРПОУ; 

 реквізити  ( адреса юридична та фактична, тел./факс, контактний телефон); 

 керівництво – ( посада , П.І.Б, ); 

 банківські реквізити; 

 короткий опис діяльності підприємства. 

 

3. Інформація у довільній формі або сканкопії оригіналів документів : 

 Свідоцтво на аудиторську діяльність, виданого Аудиторською Палатою України. 

 Сертифікат(ів) аудитора(ів), який(и) безпосередньо братиме(уть) участь в проведенні 

аудиторської перевірки та підписує(ють) аудиторський звіт. 

 Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;  

 Статут  або інший  установчий документ (зі змінами та доповненнями). 

 Витяг з ЄДР аудиторської фірми. 

 Витяг з Реєстру платників податку або Свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (у разі 

сплати учасником ПДВ); витяг з Реєстру платників єдиного податку або свідоцтво 

платника єдиного податку (у разі сплати учасником єдиного податку). 

 

4. Інформація про наявність в штаті підприємства працівників відповідної кваліфікації по 

спеціальностям. Вкажіть не менш як п’ять працівників, які мають сертифікат, що 

визначає їх кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території 

України, та не менш як 15 працівників, які мають принаймні один документ, що 

засвідчує проходження повної програми сертифікації, виданий однією з організацій, 

що є членом Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC), а саме Асоціацією присяжних 

сертифікованих бухгалтерів (ACCA), Американським інститутом сертифікованих 

громадських бухгалтерів (AICPA), Інститутом присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу 

(ICAEW) 



5. Перелік основних організацій, в яких здійснювали аудиторські перевірки протягом 

останніх 3 років. 

6. Довідка в довільній формі з інформацією щодо відсутності обмежень надання 

аудиторських послуг претендентом-суб’єктом аудиторської діяльності, який має право 

проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять 

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

аудиторську діяльність”. 


