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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Цей Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг 

з обов’язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРШИЙ 

УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД» (далі-Порядок) розроблений на підставі Закону України «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». 

Цей Порядок визначає проведення конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для 

надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД» (далі-Товариство), а також прозорі та 

недискримінаційні критерії такого відбору.  

1.2. Терміни, зазначені в цьому Порядку, вживаються у значенні, визначеному нормами законодавства 

України.  

 
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

2.1. Відповідальність за проведення конкурсу покладається на уповноважений орган КУА та/або 

Товариства, на який покладено відповідні функції. 

2.2. Уповноважений орган КУА та/або Товариства в порядку визначеному законодавством України, 

оголошує конкурс з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового 

аудиту фінансової звітності Товариства.  

2.3. У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, 

встановленим законодавством України до суб’єктів аудиторської діяльності та критеріям відбору 

суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності 

Товариства, зазначені в пункті 3 цього Порядку.  

2.4. Суб’єктам аудиторської діяльності, які виявили бажання брати участь у конкурсі, безкоштовно 

надається документація, яка розкриває інформацію про діяльність Товариства. Інформація доступна 

для перегляду на сторінці вебсайту https://si.capital/about-us/documents/corporate-fund-puaf у розділі 

«Повідомлення». 

2.5. Уповноважений орган КУА та/або Товариства на дату початку проведення конкурсу забезпечує 

оприлюднення на сторінці вебсайту https://si.capital/about-us/documents/corporate-fund-puaf у розділі 

«Повідомлення» оголошення про проведення конкурсу (далі - Оголошення), в якому зазначаються: 

аудиторське завдання – проведення аудиту фінансової Товариства за визначений календарний період, 

склад конкурсної пропозиції, дата початку проведення конкурсу, строк та електронна адреса подання 

конкурсних пропозицій, контактна особа, інша інформація на розсуд уповноваженого органу КУА.  

2.6. Уповноважений орган КУА та/або Товариства оцінює конкурсні пропозиції, подані суб’єктами 

аудиторської діяльності, за встановленими критеріями відбору та складає Звіт про висновки процедури 

відбору.  

2.7. За результатами конкурсу уповноважений орган КУА та/або Товариства представляє Загальним 

зборам обґрунтовані рекомендації щодо призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання 

послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства, які мають включити щонайменше дві 

пропозиції щодо відбору суб’єктів аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту 

фінансової звітності Товариства. 

2.8. Рішення про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового 

аудиту фінансової звітності Товариства приймається Загальними зборами в порядку, визначеному 

законодавством України та статутом Товариства. 

 
3.КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ НАДАННЯ 

ПОСЛУГ З ОБОВЯЗКОВОГО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА 

3.1. Аудиторські послуги можуть надаватися лише суб’єктом аудиторської діяльності, якому таке 

право надано в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність», та які:  

- відповідають встановленим Законом вимогам, які можуть надавати послуги з обов'язкового 

аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес; 

- включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності; 

- не мають обмежень, пов'язаних з тривалістю надання послуг Товариству; 

- можуть забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і спеціалістів, які 

залучаються до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту; 

https://si.capital/about-us/documents/corporate-fund-puaf
https://si.capital/about-us/documents/corporate-fund-puaf
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- за основним місцем роботи має працювати не менше п'яти аудиторів із загальною чисельністю 

штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких 

щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати 

чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з 

міжнародних стандартів фінансової звітності; 

- пройшли перевірку контролю якості аудиторських послуг, здійснену у відповідності до вимог 

чинного законодавства; 

- мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, 

укладений відповідно до положень чинного законодавства. Якщо на момент подання претендентом 

конкурсної пропозиції не буде затверджено Нацкомісією, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю 

типової форми договору страхування, претендентом може бути подано договір страхування, укладений 

в довільній формі.  

3.2.Суб'єкт аудиторської діяльності, ключовий партнер з аудиту, аудитори, які залучаються до 

виконання відповідного завдання, є незалежними від підприємства, якому надаються послуги з аудиту. 

3.3. Критерії залучення суб’єктів аудиторської діяльності та вимоги до них, конкретизуються в 

тендерній документації стосовно умов проведення Конкурсу. 

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ 

4.1. Оцінка конкурсних пропозицій учасників здійснюється за наступними критеріями:  

4.1.1 Забезпечення високої якості надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності 

підприємства, що становить суспільний інтерес;  

4.1.2. Відповідність вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність»;  

4.1.3. Позитивний досвід надання аудиторських послуг у фінансовій сфері; 

4.1.4. Вартість аудиторських послуг. 


