
  ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Рішенням Наглядової ради 
Приватного акціонерного товариства 

“Страхова компанія “ЮНІВЕС” (протокол 
№ 319 від 29 січня 2021 року) 

 
 

 

 

 

 

Порядок проведення  
конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності,  

які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності 
Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “ЮНІВЕС” 

за 2020 рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ - 2021 



1. Загальні положення 
 

1.1. Цей Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть 
бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного 
товариства “Страхова компанія “ЮНІВЕС” за 2020 рік (далі - Порядок) розроблений відповідно до вимог 
Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” і регулює порядок проведення 
конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія 
“ЮНІВЕС” (далі - Товариство). 

1.2. Суб’єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової 
звітності Товариства призначається за результатами проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської 
діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності 
(далі - Конкурс). 

Для проведення Конкурсу Товариством розроблено цей Порядок, який підлягає оприлюдненню та 
містить критерії відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які подаються на розгляд Наглядової ради 
Товариства для призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового 
аудиту фінансової звітності Товариства. 

Відповідальність за проведення Конкурсу покладається на Голова правління Товариства, на якого 
покладаються відповідні функції (функції аудиторського комітету Товариства), зокрема: 

- моніторинг процесу складання фінансової звітності та надання рекомендацій і пропозицій щодо 
забезпечення достовірності інформації; 

- оцінка ефективності систем внутрішнього контролю (внутрішнього аудиту відповідно до 
міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту) та управління ризиками 
Товариства; 

- моніторинг виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності; 
- оцінка незалежності суб’єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов’язкового аудиту; 
- проведення прозорого Конкурсу та обґрунтування рекомендацій за його результатами. 
1.3. У Конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам до 

учасників конкурсу, визначеним цим Порядком.  
Загальні відомості для проведення Конкурсу: 
 

Основні відомості про замовника 

найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО                                   
“СТРАХОВА КОМПАНІЯ  “ЮНІВЕС” 

ідентифікаційний код  32638319 

місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 72 

основні види діяльності 

Код КВЕД 65.12 Інші види страхування, крім страхування 
життя (основний);Код КВЕД 66.22 Діяльність страхових 
агентів і брокерів;Код КВЕД 66.29 Інша допоміжна діяльність 
у сфері страхування та пенсійного забезпечення 

ліцензії 22 ліцензії на право провадження страхової діяльності 

телефон/телефакс  (044) 206-84-30 

електронна пошта info@unives.com.ua  

Основні відомості про діяльність, фінансовий стан замовника 

Фінансова звітність та інша 
публічна інформація 

доступна на сайті Товариства https://unives.com.ua/ Додаткова 
інформація про діяльність Товариства може надаватись у разі 
необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу 

Інформація про послугу 
• підтвердження річної фінансової звітності ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» з метою надання до 
Нацкомфінпослуг (Аудиторський звіт щодо проведення обов’язкового аудиту фінансової 
звітності); 
• підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» 
(Аудиторський звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика); 
• підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку (звітність емітента) 



 

Очікувана вартість послуг до 80 000,00 гривень 

Термін надання послуг до 16 квітня 2021 року 

Вимоги до учасників конкурсу 

- інформація про учасника конкурсу має бути внесена до розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності “Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити 
обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес”; 
- учасник конкурсу повинен відповідати встановленим Законом України “Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність” вимогам до внутрішньої організації суб’єктів аудиторської 
діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності; 
- учасник конкурсу не повинен мати встановлених Законом України “Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність” обмежень щодо надання послуг. 

Перелік документів для участі в конкурсі 

- конкурсна пропозиція із зазначенням вартості послуг; 
- лист учасника конкурсу в довільній формі щодо відповідності учасника конкурсу встановленим 
чинним законодавством вимогам до суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити 
обов’язковий аудит фінансової звітності, та відсутності в учасника конкурсу встановлених 
чинним законодавством обмежень щодо надання відповідних послуг;  
- копія витягу з Єдиного державного реєстру  юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань; 
- копія свідоцтва про включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності; 
- копія свідоцтва про перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, виданого в 
установленому законом порядку; 
- проект договору про надання аудиторських послуг. 

Період подання конкурсних 
пропозицій  

з 09 години 00 хвилин 05 лютого 2021 року                                            
по 18 годину 00 хвилин 12 лютого 2021 року 

Дата проведення конкурсу 17 лютого 2021 о 10:00 

Порядок подання конкурсних 
пропозицій  

в паперовій формі шляхом направлення в електронному, 
сканованому вигляді (в форматі *.pdf) на електронну пошту 

a.poznyak@unives.com.ua 

Контактна особа замовника з 
питань проведення конкурсу 

Заступник Головного бухгалтера 
Позняк Антоніна Григорівна  

електронна пошта - a.poznyak@unives.com.ua                                
телефон - (044) 206-84-30 (вн. 144) 

Критерії відбору досвід роботи, ділова репутація, вартість послуг 

Порядок повідомлення про 
результати конкурсу 

про результати конкурсу замовник повідомляє учасників 
конкурсу до 19 лютого 2021 року електронною поштою 

 
Цей Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності оприлюднюється 

на інтернет сайті Товариства: https://unives.com.ua/ та має силу тендерної документації.  
1.4. Голова правління, на якого покладені відповідні функції (функції аудиторського комітету 

Товариства), оцінює конкурсні пропозиції, подані суб’єктами аудиторської діяльності, за встановленими 
критеріями відбору та складає звіт про висновки процедури відбору, який передається на розгляд 
Наглядовій раді. До уваги беруться результати контролю якості послуг, що надаються суб’єктами 
аудиторської діяльності, які беруть участь у Конкурсі.  

За результатами Конкурсу Голова правління Товариства, на якого покладені відповідні функції 
(функції аудиторського комітету Товариства), представляє обґрунтовані рекомендації, пропозиції щодо 
призначення суб’єкта (суб’єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності, які мають включати щонайменше дві пропозиції щодо відбору суб’єктів аудиторської 
діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності. 

1.5. Суб’єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової 
звітності Товариства призначається Наглядовою радою Товариства за результатами проведення Конкурсу, 
розгляду обґрунтованих рекомендацій, пропозицій щодо призначення суб’єкта (суб’єктів) аудиторської 



діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності. 
1.6. Товариство протягом 30 календарних днів з дати проведення Конкурсу, але не пізніше дати 

підписання договору щодо аудиту фінансової звітності (до підписання договору) інформує про суб’єкта 
аудиторської діяльності, який надаватиме ці послуги, відповідний орган державної влади, до якого 
відповідно до законодавства подається фінансова звітність разом з аудиторським висновком, - Національний 
Банк України. 


