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ПОРЯДОК  

проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської 

діяльності, які можуть бути призначені для надання 

послуг з проведення аудиту консолідованої фінансової 

звітності ПАТ «Аграрний фонд» за 2018 рік 

І. Загальні положення 

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу з відбору суб’єктів 

аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з проведення 

аудиту консолідованої фінансової звітності ПАТ «Аграрний фонд» за 2018 рік (далі - 

Конкурс). 

2. Конкурс здійснюється Робочою групою з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, 

які можуть бути призначені для надання послуг з проведення аудиту консолідованої 

фінансової звітності ПАТ «Аграрний фонд» за 2018 рік (далі – Робоча група), складеної 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності з дотриманням принципів 

добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості, об’єктивного та неупередженого 

оцінювання пропозицій учасників Конкурсу. 

Склад Робочої групи затверджується наказом голови правління ПАТ «Аграрний фонд». 

3. Конкурс відбувається на підставі надісланих пропозицій і документів від кандидатів. 

У Конкурсі можуть брати участь суб'єкти аудиторської діяльності, які відповідають 

вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» до суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з 

обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес. 

4. Для участі у Конкурсі кандидати надсилають заповнену Заявку на участь в конкурсі 

за формою, що наведена в додатку, а також завірені належним чином документи, що 

підтверджують відповідність зазначеним вимогам, а також комерційну пропозицію щодо 

вартості послуг з проведення аудиту консолідованої фінансової звітності ПАТ «Аграрний 

фонд» за 2018 рік. 

Документи надсилаються у паперовому вигляді на поштову адресу: 03151, м. Київ, вул. 

Очаківська 5/6, та в електронному вигляді на електронну адресу: info@agrofond.gov.ua. 

5. Відповідальними за достовірність документів, що подаються на Конкурс, а також за 

актуальність інформації, що міститься в комерційній пропозиції є кандидати на участь у 

Конкурсі. 

6. Кандидати, які подають документи на участь у Конкурсі автоматично підтверджують 

свою згоду з його результатами. 

ІІ. Проведення Конкурсу 

1. Оголошення про проведення Конкурсу здійснюється шляхом його публікації на веб-

сайті ПАТ «Аграрний фонд» за адресою: agrofond.gov.ua. 

2. Строк подачі документів для участі у Конкурсі – до 18.00 год. 28 січня 2019 року. 



3. Датою початку прийому документів вважається дата, наступна за датою оголошення 

про проведення Конкурсу.  

4. Робоча група затверджує критерії відбору суб'єктів аудиторської діяльності на 

підставі яких здійснюється відбір суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути 

призначені для надання послуг з проведення аудиту консолідованої фінансової звітності 

ПАТ «Аграрний фонд» за 2018 рік. 

Затверджені критерії відбору публікуються на веб-сайті ПАТ «Аграрний фонд» за 

адресою: agrofond.gov.ua разом з оголошенням про проведення Конкурсу. 

5. Робоча група оцінює конкурсні пропозиції, подані суб'єктами аудиторської 

діяльності, за встановленими критеріями відбору та складає звіт про висновки процедури 

відбору з переліком кандидатів, які відповідають затвердженим критеріям відбору. 

6. Робоча група приймає рішення про проведення додаткового конкурсу у разі 

необрання достатньої кількості кандидатів передбачених законодавством. 

7. За результатами конкурсу Робоча комісія передає Міністерству аграрної політики та 

продовольства України перелік суб'єктів аудиторської діяльності, щодо яких може бути 

прийняте рішення про призначення для надання послуг з обов'язкового аудиту 

консолідованої фінансової звітності ПАТ «Аграрний фонд» за 2018 рік. 

Перелік має містити щонайменше дві пропозиції. 


