
 

 

Інформаційне повідомлення 

про конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового 
аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «КРИВОРІЗЬКИЙ 

ЗАЛІЗОРУЗНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00191307) 

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» 
оголошує про проведення відкритого конкурсу з відбору  суб’єктів аудиторської діяльності, які 

можуть бути призначенні для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУЗНИЙ КОМБІНАТ»  

Інформація про підприємство: 

Повна назва: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ» 

Скорочена назва: АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» 
Адреса: вул. Симбірцева, буд., 1А м. Кривий Ріг,  Дніпропетровська обл., 50029 
Веб-сайт: http://www.krruda.dp.ua/ 
 
Голова Аудиторського Комітету: 
Катерина БЕРЕСТ 
Телефон: 056 444 24 31 
Ел.адреса: ekaterina.berest@krruda.dp.ua 
 
Члени Аудиторського комітету: 
Ірина ПАРАМОНОВА 
 Телефон: 056 444 14 18 
Кирило ГЕРМАН 
Телефон: 056 444 23 73 
 
2.  Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ 

«КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»  
 
Завданням з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» є 

перевірка суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону № 2258-VIII та 

міжнародних стандартів аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ», складеної на основі таксономії фінансової 
звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності за 2022 рік. 

 
3. Дата та час початку і кінцевий строк подання конкурсних пропозицій разом з 

підтвердними документами: 
 

Документи, що надійшли після зазначеного строку або подані не у повному обсязі чи з 
порушенням умов конкурсної документації прийматись не будуть. 

 

Дата та час початку подання конкурсних пропозицій разом з підтвердними документами:  

08.00 год. (за Київським часом) «03» жовтня 2022 р. 
Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій разом з підтвердними документами:  
до 17.00 год. (за Київським часом) «15» листопада 2022 р. 



 

 

4. Порядок подання конкурсних пропозицій: 
 
Конкурсні пропозиції з додатками слід попередньо надсилати на адресу електронної пошти 

Голови аудиторського комітету (у розділі Тема вказувати «На конкурс з відбору аудиторів»), а потім - 
поштовим зв’язком у запечатаному конверті з відміткою «На конкурс з відбору аудиторів». Всі 
документи подаються за підписом уповноваженої посадової особи суб’єкта аудиторської діяльності, 
засвідченої печаткою (за наявності). Копії документів, що подаються у складі конкурсної пропозиції, 
повинні бути завірені відміткою «Згідно з оригіналом» із зазначенням назви посади, прізвища та 
ініціалів особи, яка завірила копію, її особистого підпису, дати завірення копії, засвідченої печаткою 
(за наявності). 

 
5. Критерії залучення суб’єктів аудиторської діяльності та вимоги до них, перелік 

документів та вимоги до їх оформлення та подання, а також інші аспекти проведення 
конкурсу конкретизуються у тендерній документації, розміщеній на сайті АТ 

«КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» http://www.krruda.dp.ua. 

 

6. Дата, час, місце розкриття конкурсних пропозицій:  

 

10.00 год. «16» листопада 2022 р. 
АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», вул. Симбірцева, буд. 1А (каб. № 406), м. Кривий Ріг,  

Дніпропетровська обл., 50029,  
 
7. Недискримінація претендентів: 
 
Вітчизняні та іноземні претенденти всіх форм власності та організаційно – правових форм 

беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах 
 
 
 

Заздалегідь вдячні за Вашу зацікавленість щодо участі в конкурсі! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 


