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1. Загальні положення  
1.1. Цей Порядок розроблений на виконання вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» (далі – Закон) з метою проведення відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть 
бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності (далі – Конкурс). 

1.2. Приватне акціонерне товариство «Харківський тракторний завод» (далі – Товариство) згідно 
критеріїв, визначених у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» відноситься до 
підприємств, що становлять суспільний інтерес.  

1.3. Аудит фінансової звітності є аудиторська послуга з перевірки даних бухгалтерського обліку і 
показників фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності юридичної особи або 
представництва іноземного суб’єкта господарювання, або іншого суб’єкта, який подає фінансову звітність та 
консолідовану фінансову звітність групи, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність 
в усіх суттєвих аспектах вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних 
стандартів фінансової звітності або іншим вимогам. 

1.4. Ревізійна комісія - це орган Товариства, на який покладено функції Аудиторського комітету, що є 
відповідальним за проведення Конкурсу. 

1.5. Товариство забезпечує вільний доступ усіх учасників до участі у Конкурсі відповідно до цього 
Порядку.  

 
2. Принципи відбору  
2.1. Відбір суб'єктів аудиторської діяльності здійснюється за наступними принципами: 
- недискримінація учасників;  
- добросовісна конкуренція серед учасників;  
- об'єктивна та неупереджена оцінка конкурсних пропозицій;  
- запобігання протиправним та/або корупційним діям, та/або зловживаннями.  
 
3. Документи Конкурсу 
3.1. Для проведення конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності Ревізійною комісією 

Товариства затверджено документацію на проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які 
можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, яка 
складається з даного Порядку, оголошення про проведення конкурсу, звіту про результат конкурсу, оголошення 
про результат конкурсу (далі – Конкурсна документація). 

3.2. Конкурсна документація розміщується на сайті Товариства. 
3.3. Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути 

призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності розміщується на сайті Товариства та 
має містити:  

- відомості про Замовника (повне найменування, скорочене найменування, ідентифікаційний код 
юридичної особи, місцезнаходження, контактну особу, основний вид діяльності); 

- інформацію про послугу (вид послуги, завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності, місце та 
строки надання послуги); 

- інформацію про відомості, що маються надати суб'єкти аудиторської діяльності, які бажають взяти 
участь у Конкурсі; 

- дату початку та кінцевий строк подання документів, розгляд та оцінювання пропозицій, спосіб та строк 
повідомлення про результати конкурсу). 

 
4. Порядок надання документів та відомостей про суб'єкта аудиторської діяльності 
4.1. Документи та відомості надаються учасниками шляхом направлення за адресою: 61007, м. Харків, 

просп. Московський, 275 або на електрону пошту info@xtz.com.ua з позначенням «Конкурс з відбору аудитора». 
4.2. Конкурсні пропозиції, отримані Товариством (Замовником) після закінчення строку їх подання не 

розглядаються.  
4.3. Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, яка не може бути змінена після 

закінчення строку подання конкурсних пропозицій.  
4.4. Кожен учасник має право у будь-який момент до закінчення строку подання конкурсних пропозицій 

змінити або відкликати свою конкурсну пропозицію.  
 
5. Критерії відбору 
5.1. Відбір суб'єктів аудиторської діяльності здійснюється за наступними критеріями: 
5.1.1. включення аудиторської компанії до розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять 
суспільний інтерес; 



5.1.2. добра репутація аудиторської фірми (кількість стягнень протягом двох років поспіль у вигляді 
попередження або зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або 
обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес); 

5.1.3. відсутність існуючого та/або потенційного конфлікту інтересів і загроз незалежності під час 
надання аудиторських послуг; 

5.1.4. відсутність обмежень, пов’язаних із тривалістю надання послуг Товариству (виконання завдання з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності не може перевищувати 10 років); 

5.1.5. ціна аудиторських послуг та умови оплати (розподіл платежів за договором протягом періоду 
надання послуг); 

5.1.6. наявність страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед 
третіми особами. 

5.1.7. наявність досвіду проведення аудиту фінансової звітності підприємств машинобудування, що 
становлять суспільний інтерес; 

5.1.8. кількість фахівців, загальна кількість годин/трудовитрати та середня ставка грн./людино-годину. 
 
6. Розгляд та оцінка конкурсних пропозицій 
6.1. Розгляд та перевірка конкурсних пропозицій учасників здійснюється Ревізійною комісією. 
6.2. У разі виявлення невідповідності конкурсних пропозицій вимогам, встановленим Законом та 

Конкурсної документації, Ревізійна комісія приймає рішення про відмову в участі у Конкурсі. Така відмова 
направляється учаснику у спосіб направлення (засобами поштового зв'язку або на електрону пошту учасника) 
протягом трьох робочих днів з дня отримання пропозиції. 

6.3. В разі надходження лише однієї конкурсної пропозиції, або наявності лише однієї конкурсної 
пропозиції, що відповідає вимогам Закону та Конкурсній документації, Конкурс визнається таким, що не 
відбувся, про що розміщується повідомлення на сайті Товариства. 

6.4. Ревізійна комісія оцінює та аналізує конкурсні пропозиції учасників за встановленими принципами 
та критеріями відбору. 

6.5. Ревізійна комісія має право запросити учасників на процедуру оцінки конкурсних пропозицій. 
6.6. За результатами розгляду та оцінки конкурсних пропозицій Ревізійною комісією складається Звіт про 

висновки відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг аудиту фінансової звітності Товариства. 
6.7. Ревізійна комісія надає Наглядовій Раді Звіт про висновки відбору суб'єктів аудиторської діяльності 

для надання послуг аудиту фінансової звітності Товариства, який має включати щонайменше дві пропозиції 
суб’єктів аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності та надає свої 
рекомендації щодо обрання (призначення) конкретного суб’єкта, який брав участь у конкурсі. 

6.8. Наглядова Рада Товариства розглядає рекомендації Ревізійної комісії, наведені в Звіті про висновки 
відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг аудиту фінансової звітності Товариства та приймає 
рішення з відповідного питання. Наглядова Рада не зобов‘язана обирати суб‘єкта аудиторської діяльності, 
рекомендованого Ревізійною комісією. 

 
7. Інші положення 
7.1. Суб'єкт аудиторської діяльності може бути відсторонений від виконання завдання з обов'язкового 

аудиту фінансової звітності до завершення строку, визначеного договором з Товариством. 
7.2. Відсторонення суб’єкта аудиторської діяльності від виконання завдання з обов’язкового аудиту 

може бути здійснено Наглядовою Радою Товариства на підставі достатніх обґрунтованих доказів порушення 
суб’єктом аудиторської діяльності вимог Закону. 

7.3. Відсторонення від виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності може бути 
оскаржено до суду.  



ОГОЛОШЕННЯ 
 

про проведення відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання 
послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності 

Приватного акціонерного товариства «Харківський тракторний завод» 
 

Приватне акціонерне товариство «Харківський тракторний завод» (далі за текстом – Товариство) 
оголошує конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з 
обов'язкового аудиту фінансової звітності. 

 
Відомості про Товариство: 
Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Харківський тракторний завод»; 
Скорочене найменування: АТ «ХТЗ»; 
Ідентифікаційний код юридичної особи: 05750295; 
Місцезнаходження: 61007, м. Харків, просп. Московський, 275; 
Основний вид діяльності: 28.30 Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового 

господарства; 
Контактна особа: […]. 
 
Інформація про послугу: 
Вид послуги: проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності; 
Завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності: здійснення аудиторської перевірки фінансової 

звітності за […] рік; 
Місце надання послуги: 61007, м. Харків, просп. Московський, 275; 
Строки надання послуги: з […] по […]. 
 
Суб'єкти аудиторської діяльності, які бажають взяти участь у Конкурсі, надають такі відомості, що 

можуть бути оформлені у вигляді інформаційної довідки: 
1. повне найменування юридичної особи, реєстраційний номер в реєстрі аудиторів, ідентифікаційний код 

юридичної особи, місцезнаходження, адреса електронної пошти, контрактна особа; 
2. номер реєстрації у окремому розділі Реєстру «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»; 
3. наявність доброї репутація аудиторської фірми (кількість стягнень протягом двох років поспіль у вигляді 

попередження або зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або 
обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес); 

4. наявність/відсутність існуючого та/або потенційного конфлікту інтересів і загроз незалежності під час 
надання аудиторських послуг; 

5. наявність/відсутність обмежень, пов’язаних із тривалістю надання послуг Товариству (виконання 
завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності не може перевищувати 10 років); 

6. ціна аудиторських послуг та умови оплати (розподіл платежів за договором протягом періоду надання 
послуг). Зазначається у національній валюті та має включати ПДВ; 

7. наявність/відсутність страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності 
перед третіми особами. 

8. наявність досвіду проведення аудиту фінансової звітності підприємств машинобудування, що 
становлять суспільний інтерес – зазначити такі підприємства; 

9. кількість фахівців, загальна кількість годин/трудовитрати та середня ставка грн./людино-годину. 
 
Проведення конкурсу: 
Дата початку: з __. __. ____ р. по __.__. ____ р. 
Спосіб подання конкурсних пропозицій: відправлення за допомогою послуг поштового зв'язку за 

адресою: 61007, м. Харків, просп. Московський, 275 або на електрону пошту info@xtz.com.ua з позначенням 
«Конкурс з відбору аудитора». 

Кінцевий строк надходження конкурсних пропозицій на адресу Товариства для участі у Конкурсі: до __ 
год. __ хв. __.__._____ р. 

Розгляд та оцінювання пропозицій: до __.__. ____ р. 
Спосіб та строк повідомлення про результати конкурсу: повідомлення про результати конкурсу 

оприлюднюються на власному веб-сайті Товариства: xtz.ua. 
Порядок відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг аудиту фінансової звітності 

Товариства розміщено на власному веб-сайті Товариства: xtz.ua.  



ЗВІТ 
 

про висновки відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг аудиту фінансової звітності 
Приватного акціонерного товариства «Харківський тракторний завод» 

 
м. […] __.__.______ р. 

 
Присутні: 
Голова Ревізійної комісії: 
Члени Ревізійної комісії: 

 
 […] 
 […] 

 
Приватним акціонерним товариством «Харківський тракторний завод» (далі за текстом – Товариством) 

оголошено проведення конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для 
надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності (далі за текстом – Конкурс) про що на власному веб-
сайті Товариства xtz.ua розміщено відповідне оголошення. 

Ревізійна комісія, як орган Товариства, на який покладено функції Аудиторського комітету, відповідно 
до протоколу Наглядової Ради № 54 від 10.01.2019 р., розглянула конкурсні пропозиції. 

За час проведення конкурсу учасникам була надана можливість надати конкурсні пропозиції або зміни 
до них шляхом відправлення за допомогою послуг поштового зв'язку або на електронну пошту. 

Станом на __ год. ___ хв. __.__.____ р. Товариством отримано __ (___) конкурсні пропозиції від суб'єктів 
аудиторської діяльності. 

 
Загальні показники конкурсних пропозиції: 
 

Учасник 

Аудиторська 
фірма 1 

(найменування, 
реєстраційний 

номер в реєстрі 
аудиторів) 

Аудиторська 
фірма 2 

(найменування, 
реєстраційний 

номер в реєстрі 
аудиторів) 

Включення аудиторської компанії до розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит 
фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес 

  

Добра репутація аудиторської фірми (кількість стягнень протягом двох 
років поспіль у вигляді попередження або зупинення права на надання 
послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або обов’язкового 
аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес) 

  

Відсутність існуючого та/або потенційного конфлікту інтересів і загроз 
незалежності під час надання аудиторських послуг   

Відсутність обмежень, пов’язаних із тривалістю надання послуг Товариству 
(виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності не може 
перевищувати 10 років) 

  

Ціна аудиторських послуг та умови оплати (розподіл платежів за 
договором протягом періоду надання послуг)   

Наявність страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта 
аудиторської діяльності перед третіми особами   

Наявність досвіду проведення аудиту фінансової звітності підприємств 
машинобудування, що становлять суспільний інтерес   

Кількість фахівців, загальна кількість годин/трудовитрати та середня ставка 
грн./людино-годину   

 
[…] 
 
ВИСНОВКИ: 
[…] 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ: 



Ревізійна комісія Товариства, з вищевказаних конкурсних пропозицій, рекомендує Наглядовій Раді 
Товариства обрати/призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності Товариства за ____ рік аудиторську фірму ________________________________________. 

 
 
 

 
  

Голова Ревізійної комісії: 
 

_______________ […] 

Члени Ревізійної комісії: _______________ […] 
 

 _______________ […] 
 

 _______________ […] 



ОГОЛОШЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ 
 

проведення відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання 
послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності 

Приватного акціонерного товариства «Харківський тракторний завод» 
 
Приватним акціонерним товариством «Харківський тракторний завод» проведений Конкурс з відбору 

суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту 
фінансової звітності. 

 
Дата початку: з __. __. ____ р. по __. __. ____ р. 
Кінцевий строк подання документів: до __- 00 год. __. __. ____ р. 
 
За час проведення конкурсу учасникам була надана можливість надати конкурсні пропозиції або зміни 

до них шляхом відправлення за допомогою послуг поштового зв'язку або на електронну пошту. 
 
Станом на __ год. __ хв. __.__.____ р. до Товариства надійшли __ (____) конкурсні пропозиції від суб'єктів 

аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, визначеним Законом України «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність» та можуть бути рекомендовані до розгляду на засіданні Наглядової ради з 
питань стосовно обрання/ призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового 
аудиту фінансової звітності Товариства за ____ рік. 

 
Ревізійною комісією, як органом Товариства, на який покладено функції Аудиторського комітету, 

відповідно до протоколу Наглядової Ради № 54 від 10.01.2019 р., розглянуто конкурсні пропозиції та 
запропоновано Наглядовій раді обрати/призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за ______ рік аудиторську фірму _______________. 

 
Наглядовою радою обрано/призначено суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за _____ рік аудиторську фірму _______________. 


