
Інформаційне оголошення 

про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути 

призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої 

фінансової звітності) Приватного акціонерного товариства «Пологівський 

олійноекстракційний завод» за 2021 рік та інших послуг з аудиту. 

 

Приватне акціонерне товариство «Пологівський олійноекстракційний завод» (надалі - ПрАТ 

«Пологівський ОЕЗ» або Товариство) оголошує про проведення конкурсу з відбору суб’єктів 

аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) Товариства за 2021 рік  та інших послуг 

з аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту. 

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам 

Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (надалі - Закон), 

включені до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, зокрема до розділу «Суб’єкти 

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

підприємств, що становлять суспільний інтерес, а також умовам тендерної документації 

розміщеної на сторінці на власному веб-сайті ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» за посиланням: 

www.mezpology.zp.ua  у розділі «Аудиторам». 

 

1 Реквізити Товариства (найменування, 

місцезнаходження (почтова адреса), 

телефон, адреса електронної пошти) 

Приватне акціонерне товариство «Пологівський 

олійноекстракційний завод», ідентифікаційний код 

юридичної особи 00384147, 

70600, Запорізька область, Пологівський район, 

місто Пологи, вул. Ломоносова, буд. 36, 

телефон: (06165)-3-11-19, адреса електронної пошти: 

mail@mezpology.zp.ua,  

2 Дата та час початку подання 

конкурсних пропозицій разом з 

підтверджуючими документами: 

09 год 00 хв  20 серпня 2021 року 

 

3 Кінцевий строк подання конкурсних 

пропозицій разом з 

підтверджуючими документами: 

17 год 00 хв  30 серпня 2021 року 

 

4 Дата, час і місце розкриття 

конкурсних пропозицій 

09 год 00 хв   год 00 хв 31 серпня 2021 року за 

місцезнаходженням Товариства 

 

 

5 Відомості про предмет та обсяг перевірки, строки надання послуг: 
№ 

з/п 

Предмет і обсяг послуг Строки надання послуг 

5.1 надання звіту (висновку) про огляд проміжної 

фінансової звітності за ІІІ квартал 2021 року, 

відповідно до ч. 5 ст. 126 Закону України «Про ринки 

капіталу та організовані товарні ринки»; 

25 жовтня 2021 року 

5.2 надання послуг з обов’язкового аудиту окремої 

фінансової звітності ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» за  

рік, що закінчиться 31.12.2021, складеної відповідно 

до МСФЗ 

31 березня 2022 року 

5.3 надання послуг з обов’язкового аудиту консолідованої 

фінансової звітності ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» за  

рік, що закінчиться 31.12.2021, складеної відповідно 

до МСФЗ 

31 березня 2022 року 

5.4 надання послуг з аудиту звіту про управління за 2021 

рік та консолідованого звіту про управління за 2021 

рік, складених відповідно Закону України Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» 

31 березня 2022 року 

http://www.mezpology.zp.ua/
mailto:mail@mezpology.zp.ua


5.5 висловлення думки щодо інформації, а також 

перевірка інформації, що міститься у звіті про 

корпоративне управління емітента, який є складовою 

Річної інформації  емітента за 2021 рік, відповідно до 

ч. 3 ст. 127 Закону України «Про ринки капіталу та 

організовані товарні ринки». 

25 квітня 2022 року 

5.6 надання звіту (висновку) про огляд проміжної 

фінансової звітності за І квартал 2022 року, відповідно 

до ч. 5 ст. 126 Закону України «Про ринки капіталу та 

організовані товарні ринки»; 

25 квітня 2022 року 

5.7 надання звіту (висновку) про огляд проміжної 

фінансової звітності за ІІ квартал 2022 року, 

відповідно до ч. 5 ст. 126 Закону України «Про ринки 

капіталу та організовані товарні ринки»; 

25 липня 2022 року 

 

6 Порядок подання конкурсних пропозицій: 

6.1 САД можуть надавати свої конкурсні пропозиції у письмовому паперовому та/або 

електронному вигляді, в тому числі шляхом їх направлення засобами поштового зв’язку за 

місцезнаходженням Товариства або на електронну пошту, вказану в інформаційному оголошенні 

про проведення Конкурсу. 

Документи у паперовому вигляді, які подаються або  направляються засобами поштового 

зв’язку мають бути запаковані в конверт, який містить напис (позначку) про те, що ці документи 

надаються/ направляються на Конкурс. 

Разом з конкурсними пропозиціями САД надають Товариству документи та інформацію, що 

підтверджують їх відповідність встановленим критеріям відбору САД.  

6.2 Всі документи подаються українською мовою (або разом з перекладом на українську 

мову) у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи САД. Копії документів, що 

подаються разом з конкурсною пропозицією, повинні бути завірені підписом уповноваженої особи 

САД. 

Документи, які подаються у електронному вигляді, підписуються та завіряються за 

допомогою кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи САД. 

6.3 Конкурсні пропозиції подаються в строк, зазначений в п. 3 таблиці цього інформаційного 

оголошення. Конкурсні пропозиції, отримані Товариством після закінчення строку їх подання або 

направлені за реквізитами, не зазначеними в інформаційному оголошенні, не розглядаються. 

6.4 САД має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, яка не може бути змінена 

після закінчення строку подання конкурсних пропозицій. 

САД має право внести зміни або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення 

строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання конкурсної пропозиції можуть бути 

враховані у разі, коли вони отримані Товариством до закінчення строку подання конкурсних 

пропозицій. 

7 Контактна особа, телефон: Колісник Наталія Анатоліївна, т. (06165) 23320   


