
Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів 

аудиторської діяльності для надання послуг обов’язкового аудиту 

фінансової звітності 
 

ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» (далі – Товариство) запрошує аудиторські 

фірми для участі у конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг 

з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 

2021 року (далі – Конкурс).  

До участі у Конкурсі запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», включені до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які 

мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес». 

Метою проведення Конкурса є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для 

надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства. 

 

Основні відомості про замовника 
  

Повне найменування 

(українською мовою) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних 

кредитів»  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39861924 

Прізвище, ім'я, по батькові 

керівника 

Дейнікова Наталія Василівна 

Адреса 01010, м.Київ, Площа Арсенальна, буд.1-Б 

Телефон, факс +38 063 375 05 24 

Електронна пошта (за наявності) 1bankservise@gmail.com 

 

2. Основними критеріями для відбору аудиторської фірми є:  

2.1. Включення до окремого розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, 

а саме до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити 

обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес. 

2.2. Досвід роботи аудиторської фірми у сфері аудиту фінансової звітності  не менше 5 

років. Досвід проведення аудиту небанківських фінансових установ є обов’язковим. 

2.3.Професійний досвід аудиторів, наявність у аудиторів чинних сертифікатів професійних 

організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової 

звітності. 

2.4. Бездоганна репутація компанії, відсутність фактів порушення законодавства України, 

Міжнародних стандартів аудита або професійної етики аудиторів.  



2.5. Відсутність обмежень щодо надання послуг, передбачених статтею 27 Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»  N 2258-VIII від 21.12. 2017 

року. 

 2.6. Відсутність конфлікту інтересів, який може негативним чином позначитись на 

об’єктивності аудиторської фірми. 

2.7. Вартість аудиторських послуг. 

3. Пакет документів для участі у Конкурсі повинен містити: 

 

3.1. Основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності та інформацію щодо 

відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, 

який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність”. 

3.2. Копії передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів.  

3.3. Цінова пропозиція за договором та строк виконання договору. 

3.4. Проект договору аудиту фінансової звітності. 

4. Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється на основі критеріів: 

 

- цінова пропозиція;  

- досвід надання аналогічних послуг фінансовим установам; 

- строк надання послуг. 

 У межах Конкурса буде підтримано одну пропозицію. 

Товариство залишає за собою право прийняти будь-яку конкурсну пропозицію з 

урахуванням додаткових факторів та умов, включаючи, але не обмежуючись ціною, 

очікування щодо якості послуг, репутаційну компетентність, історію відносин з 

Товариством, результати додаткових переговорів тощо. 

4.2. Рекомендується, щоб: 

-учасники Конкурсу дотримувалися правил однієї контактної особи, щоб уникнути 

звинувачень у впливі на процедуру відбору пропозицій; 

-учасники Конкурсу не використовували лобіювання для досягнення власних цілей. Будь -

які подібні дії можуть лише затримати процес оцінки та відповідно укладення угоди. 



 

5. Графік проведення Конкурсу  

− Терміни подачі конкурсних пропозицій  до 10 листопада 2021 року.  

− Інформування переможця Конкурсу здійснюється після затвердження результатів 

Конкурсу Контактною особою Товариства засобами електронної пошти  до 20.11.2021р . 

 


