
Оголошення 

про конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути 

призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності 

АТ "ЧЕРКАСИГАЗ" за 2021 рік 

 

АТ "ЧЕРКАСИГАЗ" оголошує Конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які 

можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності 

1 Відомості про Замовника:  

1.1. Повне найменування: 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРКАСИГАЗ" 

1.2. Скорочене найменування:  АТ "ЧЕРКАСИГАЗ"  

1.3. Код ЄДРПОУ  03361402 

1.4. Місцезнаходження:  
Україна, 18028, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця 

Максима Залізняка, будинок 142 

1.5. Контактна особа:  Головний бухгалтер Алла Іванівна Жорж 

1.6.  Основний вид діяльності:  
Код КВЕД 35.22 Розподілення газоподібного палива 

через місцеві (локальні) трубопроводи (основний) 

2. Інформація про послугу:  

2.1. Вид послуги:  

Проведення обов'язкового аудиту повних пакетів річної 

консолідованої та окремої фінансової звітності за 2021 

звітний рік, а також висловлення думки стосовно 

інформації, зазначеної у пунктах 5 – 9 частини 3 ст. 127 

Закону України "Про ринки капіталу та організовані 

товарні ринки", в тому числі перевірки інформації, 

зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 ст. 127 Закону 

України «Про ринки капіталу та організовані товарні 

ринки», що міститься у Звіті про корпоративне 

управління АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» за 2021 рік 

2.2. 

Завдання з обов'язкового 

аудиту фінансової 

звітності  

Здійснення аудиторської перевірки повних пакетів 

річної консолідованої та окремої фінансової звітності за 

2021 звітний рік, висловлення думки стосовно 

інформації, зазначеної у пунктах 5 – 9 частини 3 ст. 127 

Закону України "Про ринки капіталу та організовані 

товарні ринки", в тому числі перевірки інформації, 

зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 ст. 127 Закону 

України «Про ринки капіталу та організовані товарні 

ринки», що міститься у Звіті про корпоративне 

управління АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» за 2021 рік 

2.3. Місце надання послуги:  
Україна, 18028, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця 

Максима Залізняка, будинок 142 

2.4. Строки надання послуги:  

Дата початку: з моменту набрання чинності Договору 

про надання аудиторських послуг 

Дата закінчення: не пізніше 15.04.2022р. 

3. Проведення конкурсу:  

3.1. Дата початку: з 03.02.2022 року по 11.02.2022 року 

3.2. 
Кінцевий строк подання 

документів:  
до 15-00 11.02.2022 року 

3.3. 
Розгляд та оцінювання 

пропозицій:  
до 15.02.2022 року 

3.4. 

Спосіб та строк 

повідомлення про 

результати конкурсу:  

Повідомлення про результати конкурсу 

оприлюднюються на власному веб-сайті:  

http://www.chergas.ck.ua/ 
Тендерна документація на проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської 

діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту 

фінансової звітності Замовника розміщена на власному веб-сайті: 

http://www.chergas.ck.ua/ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#n4339
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#n4339
http://www.chergas.ck.ua/
http://www.chergas.ck.ua/

