
ТДВ «Страхове товариство МЕГАПОЛІС» оголошує конкурс з відбору суб’єктів 

аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства за 2018рік.  

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

включені до відповідного розділу Реєстру, у яких 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 та 

які не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг цьому підприємству. 

Відомості про замовника: 

Повне найменування: Товариство з додатковою відповідальністю «Страхове товариство 

МЕГАПОЛІС» 

Скорочене найменування: ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС» 

Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, 

зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань: 34348559 

Дата та орган державної реєстрації: 19.04.2006; Печерська районна в місті Києві державна 

адміністрація. 

Місцезнаходження: 01042, м.Київ, вул. Філатова, будинок 22/8. 

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного 

державного реєстру відомостей про Товариство: 19.04.2006; Номер запису: 1 070 102 0000 

019370 

Основні види діяльності: 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя. 

Кількість ліцензій: 17 

Уся інша детальна інформація, включаючи відомості про звітність, міститься на сайті 

Замовника. 

Вимоги до учасників конкурсу:  

• інформація про аудиторську фірму внесена до Реєстру аудиторів та суб’єктів 

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

звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес; 

• репутація на ринку. 

Вимоги до послуги:  

• підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до Нацкомфінпослуг 

(Аудиторський звіт щодо підтвердження річної фінансової звітності); 
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• підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика (Аудиторський звіт про 

надання впевненості щодо річних звітних даних страховика); 

Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які: 

• не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» та цим Умовам; 

• подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію. 

Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи: 

• загальні відомості про суб’єкта (Найменування, види діяльності, 

місцезнаходження, відомості про керівника, тощо); 

• наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтво, сертифікатів 

та термін їх дії; 

• цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості 

послуг; 

• будь-яку іншу інформацію, яка може бути використана для оцінки учасника. 

Дата початку проведення конкурсу: 10 квітня 2019 року. 

Строк подачі документів: до 14-00  19 квітня 2019 року. 

 

Порядок подачі документів: Усі документи мають бути надіслані в форматі, придатному 

для перегляду.  Документи надсилайте, будь ласка, електронною поштою на адресу: 

mpolis@mpolis.com.ua 

Контактна особа: 

Заступник Генерального директора, Литвиненко Алевтина (044) 247-70-57 

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з 

порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться. 

Про результати конкурсу учасники повідомляються електронною поштою. 

 

mailto:mpolis@mpolis.com.ua

