
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

 Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню підприємств 

гірничорудної промисловості «КРИВБАСПРОЕКТ» на виконання ст.29 Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», оголошує конкурс з відбору 

суб'єктів аудиторської діяльності з метою призначення для надання послуг з обов'язкового 

аудиту фінансової звітності підприємства.  

 Завдання – проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Державне 

підприємство «Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної 

промисловості «КРИВБАСПРОЕКТ» за період з 01 січня 2021 по 31 грудня 2021 рік. 

 Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій – 15  лютого 2022 року 23:59.  

 Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для 

надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства. 

   Критеріями для вибору аудиторської компанії для надання послуг з обов'язкового 

аудиту фінансової звітності ДП «ДПІ"Кривбаспроект» є: 

- забезпеченнявисокої якостінадання послуг з проведення аудиту фінансової звітності 

підприємства, що становить суспільний інтерес;  

-  відповідність вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність»;  

- вартість аудиторських послуг.                                      ……………. 

 

 Для участі у конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності подають до                                        

ДП «ДПІ»Кривбаспроект» конкурсні пропозиції, які містять: 

1) Інформацію про суб’єкта аудиторської діяльності, що включає відомості про: 

 - найменування суб’єкта аудиторської діяльності та номер реєстрації в Реєстрі 

аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності; 

 - досвід роботи суб’єкта аудиторської діяльності, ключового партнера з аудиту та 

аудиторів, які безпосередньо залучатимуться для проведення аудиту річної фінансової 

звітності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю; 

 - контроль якості послуг, що надаються суб’єктом аудиторської діяльності; 

 - кількість аудиторів суб’єкта аудиторської діяльності, які працюють за основним 

місцем роботи, та загальну чисельність штатних кваліфікованих працівників, які залучаються 

до виконання завдань; 

2) Копія витягу з Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності про включення 

суб’єкта аудиторської діяльності до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності.  

3)  Копія чинного Свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості;  

4)  Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань;  

 Надання конкурсних пропозицій здійснюється шляхом надсилання документів (у 

форматі PDF та MS Word) на електронну пошту контактної особи.  

 

 

Контактна інформація для довідок: 

е-mail: krivbassproektbux@ukr.net; 

телефон: +38(067) 528-56-85 


