
Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для 

надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за рік, що закінчиться 31.12.2022 

ТОВ "СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН", ідентифікаційний код юридичної особи 42038225 (надалі - 

Товариство) оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності за рік, що закінчиться 31.12.2022 року (надалі - 

Конкурс). Конкурсний відбір проводиться відповідно до Порядку проведення Конкурсу, 

розміщеного на офіційному веб-сайті Товариства https://smartiway.ua. 

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

1. 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; 

2. у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності включені до розділу "Суб’єкти 

аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес"; 

3. мають чинне Свідоцтво про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг; 

4. мають підтвердження того, що 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; 

5. не мають обмежень щодо надання послуг згідно ст. 27 Закону України "Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність"; 

6. не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Товариству; 

7. відповідають вимогам незалежності, визначених Законом України "Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність" до суб'єктів аудиторської діяльності"; 

8. мають досвід аудиту фінансової звітності, складеної відповідно до вимог Міжнародних 

стандартів фінансової звітності МСФЗ; 

9. мають досвід аудиту фінансової звітності фінансових установ. 

Для участі в конкурсі претенденти надають такі документи: 

1. інформацію про суб’єкт аудиторської діяльності в довільній формі; 

2. заповнену анкету учасника Конкурсу, зразок якої розміщено на офіційному веб-сайті 

Товариства https://smartiway.ua; 

3. комерційну пропозицію учасника Конкурсу та розрахунок вартості послуг; 

4. копії передбачених законодавством України чинних ліцензій, свідоцтв, сертифікатів; 

5. інші документи за бажанням учасника Конкурсу (дипломи, рекомендаційні листи тощо). 

Умови проведення Конкурсу: 

1. Дата початку проведення конкурсу – 01 листопада 2022 року. 

2. Строк подачі документів – до 15 листопада 2022 року включно. 

3. Документи для участі в конкурсі мають бути передані Товариству на електронну скриньку 

legal@smartiway.ua або за адресою: 03066, м. Київ, пров. Охтирський, буд. 7. 



4. З інформацією про діяльність Товариства та його фінансовою звітністю  можна 

ознайомитись на офіційному веб-сайті Товариства https://smartiway.ua. 

5. Тендерна документація, що містить завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності, 

надсилається суб'єктам аудиторської діяльності, які виявили бажання брати участь у 

конкурсі та відповідають вимогам до претендентів. 

6. Результати Конкурсу будуть повідомлені учасникам Конкурсу або шляхом розміщення на 

офіційному веб-сайті Товариства https://smartiway.ua. 

 

Дата 

01 листопада 2022 року 


