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Щодо вiдбору суб'сктiв
аудиторськоi дiяльностi

на виконання вимог Закону Украiни кпро аудит фiнансовоi звiтностi та

аудиторську дiяльнiсть>>, Закону Украiни кпро управлiння об'ектами державнот

"nu.robri>, 
Закону Украiни <<про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в

YKpaTHi>

нАкАзую

ПокластИ функцiТ аудиторСькогО KoMiTeTY з вiдборУ суб'сктiв аудиторськоТ

дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi ДП
кХаркiвСтандартМетрологiя> на науково-виробничий вiддiл прикладноТ

метрологiТ фiзико-хiмiчних вимiрювань, а саме:
- форrУ"u""" прозориХ та недискрИмiнацiйниХ критерiТв суб'сктiв

аудиторськоi дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту;
- оцiнка незалежностi суб'ектiв аудиторськот дiяльностi, якi надають послуги з

обов'язкового аудиту;
- органiзацiЯ та проведеннЯ конкурсУ з вiдборУ суб'ектiв аудиторськоТ

дiяльностi;
- надання зауважень та рекомендацiй за результатами проведення конкурсу з

вiдбору суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi.
ЗатверлиiИ ПорядоК проведеннЯ конкурсУ з вiдборУ суб'сктiв аудиторськоi

дiялiностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансовоТ звiтностi ДП
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<Харкiвстандартметрологiя> (,Щодаток 1 до цього наказу).
, Затвердити Прозорi та недискримiнацiйнi критерii вiдбору суб'ектiв аудиторСЬКОТ

дiяльностi Ш <<Харкiвстандартметрологiя> (Щодаток 2 до цього наказу).
4. Затвердити Конкурсну документацiю для проведення конкурсу з вiдборУ

суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аУДИТУ

фiнансовоi звiтностi .ЩП <Харкiвстандартметрологiя> (Додаток 3 до цЬОгО
наказу).

5. Нача_гrьнику вiддiлу iнформачiйних технологiй Зубенку О.Л. забезпечити
оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi пiдприсмства: КонкурснОi
документацii для проведення конкурсу з вiдбору суб'ектiв аУДитоРСЬКОТ

дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi

ЩП <Харкiвстандартметрологiя>>, Порядку проведення конкурсу з вiдбору
суб'сктiв аудиторськоi дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аУДИТУ

фiнансовоi звiтностi Ш <<Харкiвстандартметрологiя>>, Прозорi Та

недискримiнацiйнi критерii вiдбору суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi ДП
<XapKi встандартметрологiя>.

б. Контроль за виконанням цього

Генеральний директор Володимир ВВЛИЧко

запишаю за собою.
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порядок
провЕдЕнFUI конкурсу з вIдБору суБектIв Аудиторськоi
ЛЯЛЬНОСТI ДЛЯНАДАННЯ ПОСЛУГ З ОБОВЯЗКОВОГО АУДИТУ

ФIнАнсовоi звIтностI дЕржАвного шдприсмствА
(XAPKIB ськшz рЕгI онА льтil,Й нАуков о -в ир оБ ничшz цЕ нтр

стАндАртизАцIi, мЕ,тролопi тА сЕртиФIкАцIi)

l. зАгАлъш положЕннrI

1.1 L{ей Порядок розроблений на виконання вимог Закону УкраТни пПро
аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть> (далi по тексту - Закон)
з метою проведення конкурсного вiдбору суб'сктiв аудиторськоТ дiяльностi,
якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту
фiнансовоi звiтностi,Щержавного пiдприемства <Харкiвський регiональний
науково-виробничий центр стандартизацiТ, метрологii та сертифiкацiТ> (далi
по тексту - Пiдприемство).

t.2Y цьому Порядку термiни вживаються в значеннях, що визначенi в
Законах Украiни пПро аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>>,
uПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi>, та iнших
нормативно-правових актах, що регулюють вiдносини, що виникають при
проведеннi аудиторськоi дiяльностi.

Iнформацiя про Пiдприемство: За критерiями, визначеними Законом
УкраТни ,<Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Украiнi>,
Пiдприемство нЕLлежить до пiдприемств, на яких проводиться обов'язковий
аудит фiнансовоi звiтностi. Пiдприемство не н€шежить до пiдприемств, що
становлять суспiльний iHTepec.

1.3 Основним завданням з обов'язкового аудиту фiнансовоТ звiтностi
Пiдприсмства € перевiрка суб'сктом аудиторськоТ дiяльностi вiдповiдно до
вимог Закону та мiжнародних стандартiв аудиту фiнансовоТ звiтност,i
Пiдприсмства, яка включае баланс на 31 грудня вiдповiдного року, звiт про
фiнансовi результати за piK, з метою висловлення нез€Lпежноi думки аудитора
про iT вiдповiднiсть в ycix суттсвих аспектах вимогам нацiональних положень
та (стандартiв) бухгалтерського облiку та законiв Украiни.

1.4 Конкурсна документацiя може мiстити додатковi завдання, якi
повинен виконати суб'ект аудиторськоi дiяльностi при проведеннi аудиту.

1.5 Вiдбiр суб'сктiв аудиторськоi дiяльностi здiйснюеться за такими
принципами:

- вiдкритiсть та прозорiсть конкурсу;
- максимаJIьна економiя та ефективнiсть;
- добросовiснаконкуренцiясередпретендентiв;
- недискримiнацiя претендентiв;об'сктивна та неупереджена оцiнка

конкурсних пропозицiй ;



- запобiгання корупцiйним дiям i зловrкиванням.
1.6 Пiдприсмство забезпечус вiлыrий доступ ycix претендентiв до

участi у KoHKypci вiдповiдно до цього Порядку. Пiдприсмство не може
встановлювати дискримiнацiйнi вимоги до претендентiв конкурсу.

1.7 Вiдповiдальним за проведення Конкурсу € науково-виробничий
вiддiл прикладноi метрологii фiзико-хiмiчних вимiрювань (далi - Вiддiл).

2. ПIДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННJI КОНКУРСУ

2.1 Вiддiл готуе iнформацiйне оголошення про проведення конкурсу,
яке оприлюднюеться на веб-сайтi Пiдприемства.

2.2 Iнформацiйне оголошення про проведеIJня конкурсу мае мiст,ити:
- реквiзити Пiдприсмства (наймеrrування, поштова адреса, телефон,

адреса електронноi пошти);
- кiнцевий строк (дата та час) подання конкурсних пропозицiй з

пiдтвердними документами ;

- вiдомостi про предмет та об'см перевiрки;
- кiнцевий TepMiH формування аудиторського висновку;
- строк виконання робiт у кЕlлендарних днях (у разi потреби);
- посилання на веб-сайт ПiдприеN,Iства, на якому розмiщено конкурсну

документацiю;
- порядок подання конкурсних пропозицiй претендентами;
- вiдомостi про мiсцезнаходження Вiддiлу, KoHTaKTHi данi.
2.З Трива-rriсть прийому пропозицiй суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi

не може становити менше 5 робочих днiв з дня, наступного за
оприлюдненням оголошення про проведенrIя конкурсу.

3. порядок подАннrI конкурсних пропозиlJIи

3.1 KoHKypcHi пропозицii подаються претендентами особисто або
надсилаються на електронну адресу та на поштову адресу Пiдприсмства.

3.2 Bci документI{ подаються украiнською мовою (чи перекладенi на
yKpaiHcbKy мову) у письмовiй формi за пiдписом уповноваженоi посадовоТ
особи суб'скта аудиторськоi дiяльностi. КопiТ документiв, що подаються у
складi конкурсноi пропозицii, повиннi бути завiренi нЕLIIежним чиноNI

уповноваженою особою учасника конкурсу та засвiдченi печаткою (за
наявностi).

З.3 KoHKypcHi пропозицiТ подаються в строк, зазначений в
iнформаuiйному оголошеннi про проведення конкурсу.

З,4 Загальнi вимоги до конкурсноТ пропозицii та пiдтверлжуючих
документiв:

- конкурсна пропозицiя мае розкривати iнформацiю цlодо
забезпечення вимог до внутрiшньоi органiзацii суб'екта аудлtторськоТ
дiяльностi, який мае право проводити обов'язковttрf аудит фiнансовоТ звiтностi
у вiдповiдностi до вимог Закону з детальнIIN{ описом полiтик та процедур,



розробJIених та впроваджених суб'сктоп,t аудиторськоi дiяльностi ;

- розкриття iнформацii щодо досвiду надання аудиторських послуг з

обов'язtсового аудиту фiнансовоТ звiтностi ;

- наведення дет€Lльного розрахунку BapTocTi i графiку надання
аудиторських послуг.

3.5 Вимоги до конкурсноТ пропозицiТ та пiдтверлжуючих документiв
встановлюються у Прозорих та недискримiнацiйних критерiях.

З,6 KoHKypcHi пропозицii, отриманi Пiдприемством пiсля закiнчення
строку iх подання, не розглядаються.

3.7 Претендент мае право внести змiни або вiдкликати свою конкурсну
пропозицiю до закiнчення строку if подання. TaKi змiни чи заява про
вiдкликання конкурсноТ пропозицiТ можуть бути BpaxoBaнi у разi, коли вони
отриманi Вiддiлом до закiнчення строку подання конкурсних шропозицiй.

3.8 Кожен претендент мас право подати тiльки одну конкурсну
пропозицiю, яка не N{оже бути змiнена пiсля закiнчення строку подання
конкурсних пропозицiй.

3.9 Пiдприсмство додатково мае право надсилати суб'сктам
аудиторськоI дiяльностi iнформацiйнi запрошення до участi у KoHKypci, якi не
повиннi мiстити бiльше iнформацiТ, нiж у iнформацiйному оголошеннi про
проведення конкурсу на веб-сайтi Пiдприсмства.

4. розглrIд тА оцIнкА конкурсних пропозлцJIЙ

4.| KoHKypcHi пропозицiТ розглядаються Вiддiлом не бiльше 5 робочих
днiв пiсля спливу кiнцевого строку подання KoнKypcнt{x пропозицiй.

4.2. KoHKypcHi пропозицii розглядаються Вiддiлом на предмет
вiдповiдностi Прозорим та недискримiнацiйним критерiям та конкурснiй
документацii.

4.З Вiддiлом перевiряеться iнформацiя щодо суб'сктiв аудиторськоТ
дiяльностi, яка мiститься у вiдкритих державних реестрах, доступ до яких €

вiльним.
4.4 За результатами оцiнки конкурсних прогrозицiй Вiддiлом

прийплаеться рiшення та письмово викJIадаються рекомендацiТ щодо вибору
одного суб'скта аудиторськоi дiяльностi або групи суб'ектiв аулиторськоТ
дiяльностi, якi надаватимуть послуги з аудиту спiльно.

4.5 Якщо пропонована учасником BapTicTb аудиторських послуг
дорiвнюе або перевищуе 50 000 гривень, Вiддiл передас конкурсну
пропозицiю, Прозорi та недискримiнацiйнi критерii та конкурсну
документацiю уповноваженiй особi для проведення закупiвель\спрощених
закупiвель.

4.6 Уповноважена особа формуе документацiю закупiвель\спрощених
закупiвель, до якоТ обов'язково включаються вимоги, якi мiстяться у
документах, зазначених у п. 4.5 цього Порядку, органiзуе та проводить
закупiвлю\спрощеrry закупiвлю та визначае перемох(ця вiдповiдно до Закону
Украiни пПро публiчнi закупiвлiu. Пр" цьому, Вiддiлом проводиться оцiнка



незалежностi суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi, якi подЕtлLI пропозицii для
участi у спрощених закупiвлях та здiйснIоються дii, передбаченi п. 4.4 цього
Порядку.

4.7 У випадку розбiжностi мiж рiшенням уповноваженоТ особи та

Вiддiлом закупiвля\спрощена закупiвля проводиться повторно.

5. договIр про FIАдАнrш Аудиторських послуг

5.1 У договорi про надання аудиторських послуг передбачаються
предмет, обсяг аудиторських послуг, розмiр та умови оплати, вiдповiдальнiсть
cTopiH, строк дii та iншi умови вiдповiдно до вимог законодавства та
мiжнародних стандартiв аудиту.

5.2 l]оговiр про надання аудиторських пос-цуг укладасться пiсля
отриIuання згоди на його чкладання вiд Органу управлiння Пiдприемства
вiдповiдrrо до Статуту Пiдприсмства.

5.3 Аулиторськi послуги надаються на пiдставi укладеного мiж
суб'ектом аудиторськоi дiяльностi та Замовником договору про надання
аудиторських послуг.

5.4 У разi укладення договору цiною до 50 000 гривень Замовником
обов'язково оприлюднюеться у електроннiй системi закупiвель звiт про
договiр про закупiвлю, укладений без використання електронноТ системи
закупiвель вiдповiдно до ч. З ст. З, ст. 10 Закону УкраТни <Про публiчнi
закупiвлi>.

5.5 У разi укладення договору за результатами спрощених закупiвель
Замовником оприлюднюсться договiр про закупiвлю та Bci додатки до нього
згiдно зi ст. 10 Закону Украiни <Про публiчнi закупiвлi>.

5.6 Винагорода суб'екта аудиторськоi дiяльностi, встановлена
договором, за I{адання послуг з аудиry фiнансовоТ звiтностi юридичнiй особi
не повинна зzLпежати вiд надання цiй самiй юридичнiй особi не аудиторських
послуг, а також договiрних вiдносин або домовленостей, не пов'язаних з

наданням послуг з аудиту фiнансовоi звiтностi.
5.7 Забороняеться встановлення суми винагороди за надання послуг з

обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi на пiдставi наперед визначених

умов до результатiв надання аудиторських послуг або результатiв Тх

використання, зокрема залежно вiд вис-цовлегIоi думки в аудиторському звiтi.

6. зАключнI положЕннrI

б.l Щей Порядок набирае чинностi з моменту йогсl затвердження
наказоIчI керiвника Пiдприемства та е чинним до моменту його скасування, або
до прийняття нового лок€шьного акту ПiдпррIемства, який регулюс аналогiчнi
питання.

6,2 Змiни та доповнення до цього ГIорядку затверджуються наказом
керiвника Пiдприемства шляхом його викJIадення в новiй редакцiТ. Прийняття
новоТ редакцiТ Порядку автоматично призводить до втрати чинностi
попередньоi.



6.3 У разi rtевiдповiдностi буль-якоТ .lастtлни Порядку законодавс'IВУ
Украiни, в тому числi в зв'.чзку з прийняттям нових нормативно-правоВих
aKTiB або удоскон€шенням чинних, Порядок буде дiяти лише в тiй частинi, ЩО

не суперечитиме законодавству УrсраТни.

Начальник науково-виробничого
вiддiлу прикладноi метрологiI
фiзико-хiмiчних вимiрювань Анатолiй ПоНоМАРЬоВ
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ПРОЗОРI ТА критЕрIi

I. Критерiй спроможностi суб'сктiв аудиторськоТ дiяльностi, якi мають
право проводити обов'язковий аудит фiнансовоi звiтностi.

Вiдповiднiсть даноi\Iу критерiю пiдтверлжусться довiдкою суб'екта
аудиторськоi дiяльностi в довiльнiй формi щодо включення суб'скта
аудиторськоi дiяльностi до Роздiлу (СУБ'екТИ дУДИТоРСЬко_I
ляльност,I, якI мАють прАво llроводити оБов,язковии
Аудит ФIнАнсовоi звIтI{остI>.

2. Критерiй достатнього рiвня квалiфiкаuii та досвiду аулиторiв i
персоналу, якиI"I залуча€ться для надання послуг вiдповiдltо до
мiжнародних ста ндартiв аудиту.

Вiдповiднiст,ь даноN,Iу критерiю пiдтверлжу€ться довiдкою суб'скта
аудиторських послуг про перебування у трудових вiдносинах за основним
мiсцем роботи не менше трьох аулиторiв, вiдомостi про яких наявнi в PeccTpi
аудиторiв у роздiлi кАУЩИТОРИ) Ресстру аудиторiв та суб'сктiв
аудtlторськоi дiяльностi, iз досвiдом роботи не менше 5 poKiB.

3.Критерiй вiдповiдностi системи контроJrю якостi аудиторських послуг

Вiдповiднiсть даному критерiю пiдтверджу€ться н€Lпежним чином
засвiдченою копiсю чинного свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю
якостi суб'екта ау.циторськоi дiяльностi, видане Аули,горською паJIаl]ою
УкраiЪи.

4.Критерiй максимальноТ eKoHoMii, ефективного та рачiонального
використання коштiв пiдприемства

Вiдповiднiсть даному критерiю пiдтверджуеться цiною предNlета
закупiвлi, яка пропонуеться учасником у конкурснiй пропозицii. L{iHa
предмета закупiвлi повинна бути економiчно вигiдною для Пiдприсмства ,га

сtIрияти реалiзацiТ шринципу максимальнсТ eKoHoMii та ефективностi при



закупlвл1 аудиторських послуг.

5.Критерiй наявностi документально пiдтверлженого досвiлу
виконання аналогiчного договору.

Вiдповiднiсть даному критерiю пiдтверджу€ться листом-довiдкою в

довiльнiй формi, за пiдписом уIIовноваженоТ особи суб'екта аудиторськоТ
дiяльностi та завiрений печаткою (за наявностi) з iнформацiсю про виконання
аналогiчноi послуги, а саме: здiйснення не Iuенше трьох завдань з аудиту

фiнансовоТ звiтностi, складеноi вiдповiдно ло НП(С)БО за ocTaHHi тр}1 poKLI, та
копiями наJIежним чином завiрених договорiв з додатками, якi с невiд'сшtною
частиною договорiв на завдання з аудиту фiнансовоi звiтностi, складеноТ
вiдповiдно до НП(С)БО.

б.Критерiй вiдповhностi суб'скта аудиторськоТ дiяльностi вимогам
конкурсноi документацiТ.

Вiдповiднiсть даному критерiю пiдтверлжу€ться наданням документiв:

1.Копiя свiдоцтва про державFIу ресстрацiю (для юридичних осiб та суб'сктiв
пiдприемницькоI дiяльностi) (у разi наявностi) або Виписка з единого
державного реестру юридичноТ та фiзичних осiб - пiдприемств iз зазначенням
вiдповiдних вiдомостей.
2. Копiя довiдки про взяття на облiк платника податкiв.
3. Копiю документа, що пiдтверджуе повноваження та правомочнiсть
посадовоТ особи суб'екта аудиторськоi дiяльностi на укладання договору про
закупiвлю.
4.Установчi документи суб'екта аудиторськоI дiяльностi (статут чи
засновницький договiр для юридичних осiб iз змiнами та доповненнями)
(подаеться сканована копiя)
5. Довiдка у довiльнiй формi про згоду з умовами Щоговору за пiдписом
уповноваженоТ особи суб'екта аудиторськоi дiяльностi та завiрену печаткою
(у разi наявностi).
6. Вiдомостi про юридиIIну особу, яка с учасником конкурсу з вiдбору про
внесення даних до единого державного реестру осiб, якi вчинили корупцiйнi
або пов'язанi з корупцiеIо правопорушення (надаеться в довiльнiй формi за
цiдписом уповноваженоi особи учасника та завiрену печаткою (у разi
наявностi).
7. Вiдомостi про службову (посадову) особу суб'екта аудиторськоТ дiяльностi,
яку уповноважено представляти його iнтереси пiд час проведення конкурсу з

вiдбору суб'екта аудиторськоi дiяльностi щодо вiдсутностi корупцiйного
IIравопорушення (надасться в довiльнiй формi за пiдписом уповноваженоТ
особи суб'екта аудлtторськоi дiяльностi та завiрену печаткою (у разi
наявностi).



8. ВiдомОстi прО слух<бовУ (посадоВу) особУ суб'екта аудиторськоТ лiяльностi,
яка пiдписаJIа конкурсну пропозицiю, чи була засуджена за злочин, вчиненltй

з корисливих мотивiв, судиlчtiсть з якоi не знято або не погашено у
встановленому законом порядку (надаеться в довiльнiй формi за пiдписом

уповноваженоi особи суб'екта аудиторськоi дiяльностi та завiрену печаткою

(у разi наявностi).
9.вiдомостi чи визнано суб'екта аудиторсъкоi дiяльностi у встановленому

законом порядку банкрутоiчt та вiдносно нього вiдкрито лiквiдацiйну
гIроцедуру (надаеться в довiльнiй формi за пiдписом уповноваженот особи

суб'екЙаудиторськоi дiяльностi та завiрену печаткою (у разi наявностi).

Начальник науково-виробничого
вiддiлу прикладноi метрологiТ

фiзико-хi мiчних вимiрювань Анатолiй ПоНоМАРЬоВ



Додаток 3

до наказу ЩП <Харкiвстандартме,грологiя>
вiд 23.1|.2022 }ф 171

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦIЯ

1. Iнформацiя про пiдпри€мство

.Щержавне пiдприемство <Харкiвський регiональний науково-виробничий
центр стандартизацiТ, метроJIогiТ та сертифiкацii>

Уповноважений орган управлiння - MiHicTepcTBo економiки Украiни
l[ержавне комерцiйне yHiTapнe пiдприемство
Суб' скт м€lлого пiдприемництва
Не е пiдприемством, що становить суспiльний iHTepec
Г[патник податку rra прибуток, платник ПЩВ
Основнlлй код КВЕ/{: 72.|9 Дослiдженлlя й експериментальнi розробки у,

сферi iнших природничих i технiчних наук

2. Завdання з обов'язковоzо ауdumу фiнансовоi звimносmi

Аулиторська перевiрка рiчноТ фiнансовоi звiтностi Замовника за 2021
звiтнлtй piK з метою висловлення аудитором думки про те, чи фiнансова
звiтнiсть вiдображае достовiрно, в ycix суттсвих аспектах фiнансовий стан
Залtовника на З|.t2.202l р., та його фiнансовi результатI,I за piK, що
закiнчився на зазначену дlту, вiдповiiцно до Нацiоrrальних Положень
(стандартiв) бухгалтерського обrriку.

3.fо.лЕменmu,
пропозuцrr:

tцо ttоdаюmься учаснuком у сlсцаdi KoHKypcHot

3.1. Довiдка суб'скта аудиторськоi дiяльностi в довiльнiй формi щодо
включення суб'скта аудиторськоi дiяльrrос,ri до Роздiлу (СУБ'еКТИ
Аудиторсъкоi ляльностI, яю мАють прАво проводити
оБов,язковIдz Аудит ФIt{Ансовоi звIтностID.
З.2. Довiдка суб'скта аудиторських послуг про перебування у трудових
вiдrrосинахза основним мiсцем роботи не IvIенше трьох аулиторiв, вiдомостi
про яких наявнi в PeecTpi аудиторiв у роздiлi (АУЛ4ТОРИ> Ресстру
аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi, iз досвiдом роботи не менше
5 polciB.

З.З. Копiя чинного свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi
суб'скта аудиторськоi дiяльностi, видане Аулиторською п€uIатою УкраТни,
засвiдчене н€Lпежним чином.

З.4. L{iHoBa пропозицiя IIредIvIета закупiвлi, яка пропону€ться учасником у
конкурснiй пропозицii.
З.5. Лист-довiдка в довiльнiй формi, за пiдписом уповIIоваженоТ особи
суб'скта аулI{торськоi лiя.тtьностi та завiрений печаткою (за наявностi) з

iнфорrчrацiеlо про викоI{ання аналогiчноi послуги, а саме: здiйснення не



менше трьох завдань :r аудIrту фiнансовоi звiтностi, складеноi вiдповiдно до
НП(С)БО за ocTaHHi Tp}I роки, та копiями нЕLлежним чином завiрених
догсlвсlрiв з додаткамtл, якi с невiд'смною tIастиI{ою договорiв на завдання з

аудиту фiнансовоi звiтностi, складеноi вiдповiдно ло НП(С)БО.
З.6. Копiя свiдоцтва про державну реестрацiю (для юридичних осiб та
суб'ектiв пiдприемницькоТ дiяльностi) (у разi наявностi) або Виписка з

единого державного реестру юридичноТ та фiзичних осiб - пiдприемств iз
зазнаIIенням вiдповiдних вiдомостей.
З.7 . Копiя довiдки про взяття на облiк платI{ика полаткiв.
З.8. Копiю документа, що пiдтверлжуе повноваження та правомочнiсть
посадовоТ особи суб'екта аудиторськоi дiяльностi на укладання договору про
закупiвлю.
З.9. Установчi документи суб'екта аудиторськоi дiяльностi (статут чи
засновницький дсlговiр для юридичIILIх осiб iз змiнами та доповненнями)
(подаеться сканована копiя)
З.10. Довiдка у довiльнiй формi про згоду з умовами Щоговору за пiдписом
уповноваженоi особи суб'скта аудиторсьlсоi дiяльностi та завiрену печаткою
(у разi наявностi).
З.l1, Вiдомостi про юридI,Iчну особу, яка с учасником конкурсу з вiдбору
про внесення даних до Сдиногtl державного реестру осiб, якi вчинили
корупцiйнi або пов'язанi з rсорупцiсю правопорушення (надаеться в довiльнiй
формi за пiдписом уповноваженоi особи учасника та завiрену печаткою (у

разi наявностi).
З.|2. Bi;{omrocTi про службову (посадову) особу суб'екта аудиторськоI
дiяльностi, яку уповноважено lIредставляти йоl,о iнтереси пiд час лроведення
конкурсу з вiдбору суб'скта аудиторськоТ дiяльностi щодо вiдсутностi
корупцiйного правопорушення (наласться в довiльнiй формi за пiдписом
уповноваженоi особи суб'екта аудиторськоI дiяльностi та завiрену печаткою
(у разi наявностi).
З.l3. Вiдомостi про слухtбову (посалову) особу суб'екта аудлtторськоТ
дiяльностi, яка пiдписала конкурсну пропозицiю, чи була засуджена за
злоч!lн, вчинений з корисливих мотивiв, судимiсть з якоi не знято або не
погашено у встановленому законол{ порядку (надаеться в довiльнiч1 формi за
пiдписом уповноважеlrоi особи суб'екта ауlIиторськоТ дiя.тrьностi та завiрену
печаткоIо (у p*i наявностi).
З.14. Вiдомостi чи визнано суб'скта аудиторськоТ дiяльностi у вст,ановленому
законом порядку банкрутопл та вiдносно нього вiдкрито лiквiлаuiйну
процедуру (надаеться в довiльнiй формi за пiдпl,tсом уповноваженоТ особи
суб'ек,га аудиторськоТ дiяльностi та завiрену печаткою (у разi наявностi).
3.15. Погодrкений проект договору на надання аудиторських послуг

Начальник науково-виробничого
вiддi.цу прикладноi метрологiТ

фiзико-хiмi.lних влtмiрювань Анато-цiй ПоНоМАРЬоВ


