
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: Старіченко Сергій Олександрович, e-mail starichenko@xtz.com.ua, тел. +38 067 5025464. 

 

Інформація про послугу: 

Вид послуги: проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності; 

Завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності: здійснення аудиторської перевірки фінансової 

звітності за 2020 рік; 

Місце надання послуги: 61007, м. Харків, просп. Московський, 275; 

Строки надання послуги: дата початку з моменту набрання чинності Договору про надання аудиторських 

послуг, дата закінчення не пізніше 31.03.2021 р. 

 

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 проведення: з 01.10.2020 р. по 30.10.2020 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 16 год. 30 хв. 23.10.2020 р. 

Розгляд та оцінювання пропозицій: до 30.10.2020 р., включно. 

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. 


