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Тендерна документація 

на проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності 
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АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРКАСИГАЗ" 

за 2021 рік 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Черкаси 

2022 



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 фінансової 

звітності АТ " ЧЕРКАСИГАЗ "за 2021 рік 

2.2. 

Завдання з обов'язкового 

аудиту фінансової 

звітності  

Здійснення аудиторської перевірки фінансової 

звітності 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 15.04.2022 р.  

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/ 

4. 
Недискримінація 

учасників 

Учасники (будь-яких форм власності та 

організаційно-правових форм) на рівних засадах 

5. Інформація про валюту  Гривня  

6. Вимоги до суб'єктів аудиторської діяльності:  

6.1. 
Критерії відбору суб'єктів 

аудиторської діяльності 

У конкурсі з відбору суб'єктів аудиторської 

діяльності, які можуть бути призначені для 

надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової 

звітності, можуть брати участь суб'єкти 

аудиторської діяльності, що відповідають 

вимогам, передбаченим Законом України "Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність" від 21.12.2017 р. № 2258-VIII, зокрема:  

- зареєстрований у Реєстрі аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності (далі - Реєстр);  

- зареєстрований у окремому розділі "Суб’єкти 

аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов’язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що становлять суспільний 

інтерес" Реєстру;  

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


- можуть забезпечити достатній рівень кваліфікації 

та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається 

до надання послуг відповідно до міжнародних 

стандартів аудиту;  

- пройшли перевірку системи контролю якості 

аудиторських послуг;  

- наявний чинний договір страхування цивільно-

правової відповідальності суб'єкта аудиторської 

діяльності перед третіми особами, укладений 

згідно вимог діючого законодавства України;  

- за попередній річний звітний період сума 

винагороди від кожного з підприємств, що 

становлять суспільний інтерес, яким надавалися 

послуги з обов’язкового аудиту фінансової 

звітності протягом цього періоду не перевищувала 

15 відсотків загальної суми доходу від надання 

аудиторських послуг; 

- та іншим вимогам, передбаченим Законом 

України "Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. № 2258-

VIII. 

Переваги: 

- наявність у суб'єкта аудиторської діяльності 

досвіду з аудиту фінансової звітності суб'єктів 

господарювання, що здійснюють діяльність у 

сфері торгівлі газом через місцеві (локальні) 

трубопроводи; 

- строк діяльності суб'єкту аудиторської 

діяльності на ринку аудиторських послуг 

становить не менше 15 років; 

- суб'єкт аудиторської діяльності не має 

дисциплінарних проваджень, стягнень з боку 

Аудиторської палати України та Ради нагляду за 

аудиторською діяльністю 

6.2. 

До участі не допускаються 

суб'єкти аудиторської 

діяльності, що:  

Не відповідають вимогам Закону України "Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність" від 21.12.2017 р. № 2258-VIII 

7. Спосіб надання документів та їх обсяг:  

7.1. 

Надають такі відомості, 

що можуть бути 

оформлені у вигляді 

інформаційної довідки:  

 

- повне та скорочене найменування;  

- код ЄДРПОУ;  

- місцезнаходження; 

- ПІБ та документи, що підтверджують 

повноваження керівника;  

- адреса електронної пошти;  

- контактна особа;  

- інформація про установчі документи (статут 

тощо); 

- номер реєстрації у Реєстрі; 

- номер реєстрації у окремому розділі "Суб’єкти 

аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов’язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що становлять суспільний 



інтерес"  Реєстру;  

- реєстраційні відомості (дані) свідоцтва про 

відповідність системи контролю якості;  

- реєстраційні відомості (дані) свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів;  

- проект договору про надання аудиторських 

послуг із зазначеним в ньому цінової пропозиції 

розміру оплати вартості послуг;   

 - інша інформація та документи, що 

підтверджують відповідність критеріям 

конкурсного відбору, зазначеним у п. 6.1. цієї 

тендерної документації.   

7.2. 

Порядок надання 

документів та відомостей 

про суб'єкта аудиторської 

діяльності 

Направляються за адресою: Україна, 18028, 

Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Максима 

Залізняка,, будинок 142 або направляються на 

електронну пошту: golovbuh@chergas.ck.ua з 

позначенням "Конкурс з відбору суб'єкта 

аудиторської діяльності" 

8. Результати конкурсу:  

8.1.  
Оцінювання конкурсних 

пропозицій:  

Ревізійна комісія АТ "ЧЕРКАСИГАЗ" розглядає та 

оцінює конкурсні пропозиції, подані суб'єктами 

аудиторської діяльності, за встановленими 

критеріями та складає у довільній формі Звіт про 

висновки процедури відбору, який затверджується 

рішенням Ревізійною комісією.  

Критерієм відбору є цінова пропозиція, досвід та 

репутація тощо. 

8.2.   

Результати конкурсу оприлюднюються на 

власному веб-сайті http://www.chergas.ck.ua/. 
Суб'єкти аудиторської діяльності, які пройшли 

відбір, можуть бути додатково повідомлені листом 

про результати Конкурсу. 
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