
ПОРЯДОК 

проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності на 

проведення аудиту фінансової річної звітності ДП «УКРСПИРТ»  

 

Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості 

«УКРСПИРТ» (далі - ДП «УКРСПИРТ», підприємство) розміщає оголошення 

на електронному майданчику Smart Tender  про проведення конкурсу з відбору 

суб’єктів аудиторської діяльності щодо проведення аудиту фінансової річної 

звітності ДП «УКРСПИРТ» підприємства, що становить суспільний інтерес.  

Пропозиції суб’єктів аудиторської діяльності щодо проведення аудиту 

фінансової річної звітності повинні надійти щонайменше від двох суб’єктів.  

Конкурсні пропозиції надсилатися на електронну адресу 

ДП «УКРСПИРТ або надсилаються письмово. 

 Конкурсна пропозиція повинна включати наступні дані про учасника: 

 1. Аудиторська фірма повинна бути включена до Реєстру аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності до розділу – суб’єкти аудиторської 

діяльності, які мають право проводити аудит фінансової звітності 

підприємства, що становлять суспільний інтерес.  

2. У складі аудиторської фірми за основним місцем роботи повинно працювати 

не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих 

працівників, які залучаються до виконання аудиторських послуг, не менше 7 

осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію 

відповідно до статті 19 Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII (зі змінами 

та доповненнями) «Про аудит фінансової звітності та аудиторської 

діяльності», або мати чинні сертифікати (дипломи). Зазначена інформація 

подається довідкою. 

3. Суб’єкт аудиторської діяльності, зобов’язаний мати чинний договір 

страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської 

діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми 

договору страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових услуг, за погодженням з 

Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. Мінімальний 

розмір страхової суми за договором страхування повинен складати не менше 

10 мільйонів гривень, якщо інше не передбачено законом.  

4. Бажаний досвід роботи  штатних працівників або працівників, які 

залучаються до виконання аудиторських послуг, у  наданні аудиторських 

послуг підприємствам державного сектору економіки (надається довідкою у 

довільній формі).  



5. Суб’єкт аудиторської діяльності повинен надати інформацію у довільній 

формі за попередній річний звітний період щодо суми винагороди від кожного 

з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності, і дана сума не перевищувала 15 

відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.  

6. Суб’єкт аудиторської діяльності повинен надати інформацію про 

відсутність обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг ДП 

«УКРСПИРТ» (виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової 

звітності не може перевищувати 10 років).  

7. Надати письмовий документ, що містить інформацію про те, що суб’єкт 

аудиторської діяльності не надавав ДП «УКРСПИРТ»» безпосередньо або 

опосередковано неаудиторські послуги щодо: складання податкової звітності, 

розрахунку обов’язкових зборів і платежів, представництва юридичних осіб у 

спорах із зазначених питань: консультування з питань управління, розробки і 

супроводження управлінських рішень; ведення бухгалтерського обліку і 

складання фінансової звітності; розробки та впровадження процедур 

внутрішнього контролю, управління ризиками, а також інформаційних 

технологій у фінансовій сфері; надання правової допомоги у формі: послуг 

юрисконсульта із забезпечення господарської діяльності; ведення переговорів 

від імені юридичних осіб; представництва інтересів у суді; кадрового 

забезпечення юридичних осіб у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування 

та фінансів, у тому числі послуги з надання персоналу, що приймає 

управлінські рішення та відповідає за складання фінансової звітності; послуг 

з оцінки; послуг, пов’язаних із залученням фінансування, розподілом 

прибутку, розробкою інвестиційної стратегії, окрім послуг з надання 

впевненості щодо фінансової інформації, зокрема проведення процедур, 

необхідних для підготовки, обговорення та випуску листів-підтверджень у 

зв’язку з емісією цінних паперів юридичних осіб. 

8. Суб’єкт аудиторської діяльності при проведенні аудиту  надає довідку  про 

запровадження внутрішньої системи якості аудиторських послуг. 

 9. Суб’єкт аудиторської діяльності повинен надати плановий кошторис 

вартості послуг (аудиту фінансової звітності).  

10. З порядком проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської 

діяльності можна ознайомитися на веб сайті Підприємства.  

11. Суб’єкт аудиторської діяльності повинен провести аудит річної фінансової 

звітності ДП «УКРСПИРТ» за 90 днів після укладення договору або у терміни 

визначені сторонами при укладанні договору.  



12. Після отримання наказу Мінагрополітики щодо призначення суб’єкта 

аудиторської діяльності, з даним суб’єктом аудиторської діяльності 

укладається договір на проведення   аудит фінансової звітності Підприємства. 


