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 ГЛОСАРІЙ 

Аудиторська фірма 

суб'єкт аудиторської діяльності, яка відповідно до Закону 

України Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність, та вимог Національного банку України може бути 

призначена для надання послуг з обов'язкового аудиту 

фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 

інтерес. 

Банк  ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 

Банківська Група 

Банк і група юридичних осіб, визначені в «Інформації про національну 

банківську групу», що надається до Національного банку України 

відповідно «Положення про порядок ідентифікації та визнання 

банківських груп», затвердженого постановою Правління 

Національного банку України 09.04.2012 № 134, в якій визначені 

склад учасників банківської Групи, контролер банківської Групи, 

структура власності Банківської Групи тощо. 

Інспекція із 

забезпечення якості 

орган у складі Аудиторської палати України, відповідальний за 

здійснення суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в 

Україні. 

Комітет з питань 

аудиту  

постійно діючий колегіальний орган Наглядової ради, до 

компетенції якого у тому числі входить взаємодія із зовнішнім 

аудитом та надання рекомендацій Наглядовій Раді щодо: 1) 

обрання або зміни аудиторської фірми для проведення 

зовнішнього аудиту Банку, 2) затвердження умов отримання 

послуг зовнішньою аудиторською фірмою та розміру її 

винагороди, 3) перевірка та контроль за дотриманням 

аудиторською фірмою принципів незалежності та об’єктивності, 

4) розгляд плану зовнішнього аудиту щодо його відповідності 

вимогам Банку та умовам договору про надання аудиторських 

послуг, 5) обговорення з аудиторською фірмою основних 

питань, які виникають у результаті зовнішнього аудиту Банку, 

усіх виявлених суттєвих недоліків у системі внутрішнього 

контролю, пов’язаних із процесом складання фінансової 

звітності.  

Конкурс із відбору 

аудиторських фірм 

конкурс із відбору Банком суб'єктів аудиторської діяльності, які 

можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового 

аудиту фінансової звітності Банку, що проводиться відповідно 

до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність». 

Наглядова рада Банку 
орган управління банку, до повноважень якого відповідно до 

Закону України "Про банки і банківську діяльність" належить 
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визначення аудиторської фірми для проведення аудиту 

фінансової звітності, затвердження умов договору з 

аудиторською фірмою та розміру оплати аудиторських послуг. 

Підприємства, що 

становлять суспільний 

інтерес 

підприємства - емітенти цінних паперів, цінні папери яких 

допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні 

пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших 

фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що 

належать до мікропідприємств та малих підприємств) та 

підприємства, які відповідно до Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» належать до 

великих підприємств. 

Реєстр аудиторів та 

суб'єктів аудиторської 

діяльності 

Реєстр, що ведеться відповідно до Закону про аудит, в частині 

суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес. Відомості до Реєстру вносяться 

Аудиторською палатою України. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИБОРУ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО АУДИТУ БАНКУ ТА БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ (далі – 

БАНК) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 

КАПІТАЛ» (далі – Положення) розроблено на підставі законів України "Про Національний 

банк України", "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (далі - Закон про 

аудит), "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки), "Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні", Положення про порядок відхилення 

(відсторонення) Національним банком України аудиторської фірми, яка обрана банком для 

проведення зовнішнього аудиту, затверджене постановою Національного Банку України 

від 02.08.2018 №89 (далі – Положення НБУ №89), Положення про порядок подання банком 

до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки 

фінансової звітності, затверджене постановою Національного Банку України від 02.08.2018 

№90 (далі – Положення НБУ №90). 

1.2. За критеріями, встановленими чинним законодавством України, Банк 

відноситься до підприємств, що становлять суспільний інтерес. 

1.3. Положення визначає порядок обрання ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 

КАПІТАЛ» як відповідальної особи Банківської групи ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 

КАПІТАЛ» (далі - Банк) аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки річної 

фінансової звітності Банку, консолідованої фінансової звітності Банківської групи ПАТ 

«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та іншої інформації щодо фінансово-господарської 

діяльності Банку (далі – проведення Конкурсу). 
1.4. Об'єктом аудиторської перевірки є річна фінансова звітність, консолідована 

фінансова звітність та інша інформація щодо фінансово-господарської діяльності Банку та 

Банківської групи, що складається і подається Банком до Національного банку України 
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(далі – НБУ) відповідно до вимог законодавства України, нормативно-правових актів 

Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків та підлягає 

оприлюдненню в установленому законодавством України порядку (далі - фінансова 

звітність).  

1.5. Відповідальність за проведення Конкурсу із відбору аудиторських фірм, які 

можуть бути обрані Банком для проведення аудиту фінансової звітності покладається на 

Комітет з питань аудиту, який виконує наступні функції: 

• розробляє порядок проведення Конкурсу, який має містити однозначні прозорі та 

недискримінаційні критерії відбору аудиторських фірм, та завдання з обов'язкового 

аудиту фінансової звітності; 

• оцінює конкурсні пропозиції, подані аудиторськими фірмами, за встановленими 

критеріями відбору; 

• складає звіт про висновки процедури відбору; 

• за результатами Конкурсу формує та представляє Наглядовій раді Банку пропозиції 

щодо призначення аудиторської фірми для надання послуг з обов'язкового аудиту 

фінансової звітності Банку та Банківської групи, які мають включати обґрунтовані 

рекомендації щодо вибору однієї або кількох аудиторських фірм, які надаватимуть 

послуги з аудиту спільно. Рекомендації Комітету з питань аудиту щодо призначення 

аудиторської фірми (аудиторських фірм) мають включати щонайменше дві 

пропозиції щодо відбору аудиторських фірм для проведення обов'язкового аудиту 

фінансової звітності Банку. 

• після проведення Конкурсу та прийняття Наглядовою радою Банку рішення про 

обрання аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності (до 

укладення договору з аудиторською фірмою), надсилає до Національного банку 

інформацію про аудиторську фірму, яка надаватиме ці послуги. 

1.6. Аудиторська фірма для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової 

звітності призначається Наглядовою радою Банку.  

 

2. Критерії відбору суб'єктів аудиторської діяльності 
2.1.У Конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають наступним 

критеріям: 

• 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 аудиторів та суб'єктів аудиторської 

діяльності; 

• 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; 

• які не мають обмежень, пов'язаних з тривалістю надання послуг Банку; 

• аудиторська фірма має чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності 

перед третіми особами, укладений відповідно до вимог чинного законодавства України; 

• аудиторська фірма пройшла перевірку контролю якості аудиторських послуг, здійснену 

у відповідності до вимог чинного законодавства; 
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• загальний розмір частки засновників (учасників) аудиторської фірми, які не є 

аудиторами та/або аудиторськими фірмами, у статутному капіталі не може 

перевищувати 30 відсотків; 

• посадовою особою, яка відповідно до установчих документів здійснює керівництво 

аудиторською фірмою, може бути лише аудитор; 

• керівник аудиторської фірми не може бути керівником іншої юридичної особи, що 

здійснює підприємницьку діяльність за видами, не сумісними з аудиторською 

діяльністю; 

• повинна мати добру репутацію. Аудиторська фірма не може вважатися такою, що має 

добру репутацію, якщо протягом двох років поспіль до аудиторської фірми 

застосовувалося більше трьох разів стягнення 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; 

• аудиторська фірма іноземної держави може провадити аудиторську діяльність на 

території України, за умови її допуску до провадження аудиторської діяльності згідно з 

національним законодавством країни походження такої аудиторської фірми, якщо 

ключовий партнер цієї фірми, який проводитиме аудит юридичних осіб, представництва 

іноземного суб'єкта господарювання або іншого суб'єкта, зареєстрованого в Україні, 

відповідає вимогам цього Закону до аудитора, відповідності аудиторської фірми 

вимогам, визначеним цим Законом, а також після включення її до Реєстру; 

• аудиторська фірма, її власники (засновники, учасники), посадові особи та працівники 

незалежні від Банку та не брали участі у підготовці та прийнятті управлінських рішень 

Банку (вимога поширюється на звітний період фінансової звітності, що підлягає 

перевірці, та період надання послуг з аудиту такої фінансової звітності); 

• аудиторська фірма, її ключові партнери з аудиту, її власники (засновники, учасники), 

посадові особи і працівники та інші особи, залучені до надання аудиторських послуг, а 

також близькі родичі та члени сім'ї зазначених осіб: 

1) не є власниками фінансових інструментів, емітованих Банком, або юридичної особи, 

пов'язаної з Банком спільною власністю, контролем та управлінням, крім тих, що 

належать Банку опосередковано через інститути спільного інвестування; 

2) не беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, 

гарантованими або іншим чином підтримуваними Банком, крім операцій в межах 

інститутів спільного інвестування; 

3) не перебували протягом періодів, зазначених у частині першій цієї статті, у трудових, 

договірних або інших відносинах з Банком, що можуть призвести до конфлікту 

інтересів. 

• загальна сума винагороди аудиторської фірми, отримана від Банку за кожен з останніх 

трьох років поспіль не може перевищувати 15 відсотків загальної суми чистого доходу 

від надання послуг таким суб'єктом аудиторської діяльності з обов'язкового аудиту 

фінансової звітності; 

• загальна сума винагороди аудиторської фірми, отримана від Банку, щорічно не 

перевищує 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг аудиторською 

фірмою впродовж п'яти років поспіль. 

• аудиторська фірма може забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів 

і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів 

аудиту. В суб'єкті аудиторської діяльності за основним місцем роботи має працювати не 

менше 6 аудиторів, з яких щонайменше 3 аудитора повинні підтвердити кваліфікацію 

відповідно до вимог Закону України Про аудит або мати чинні сертифікати (дипломи) 

професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних 

стандартів фінансової звітності; 
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• аудиторська фірма повинна мати досвід надання аудиторських послуг Банкам не менше 

5 років, зокрема здійснення не менше шести завдань з обов’язкового аудиту фінансової 

звітності банків протягом останніх трьох років; 

2.2. Інші Вимоги до Предмету та  Учасників Конкурсу Банк визначає в тендерній 

документації (Додаток до цього Положення). 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВИБОРУ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ 

3.1. Банк проводить Конкурс відповідно до вимог Закону про аудит, вимог НБУ, Статуту 

Банку та внутрішніх нормативних документів Банку. 
3.2. Конкурс з відбору аудиторських фірм для надання послуг з обов'язкового аудиту 

фінансової звітності Банку проводиться Тендерно-інвестиційним Комітетом Банку за 
участі членів Комітету з питань аудиту.  

3.3. Тендерно-інвестиційний Комітет Банку виконує наступні функції: 
• готує та погоджує із Комітетом з питань аудиту тендерну документацію; 
• здійснює оприлюднення порядку та умов проведення конкурсу з відбору 

аудиторської фірми для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку 
на сайті Банку за адресою https://www.ukrcapital.com.ua/index.php/prezentation/osob-info; 
• безкоштовно надає аудиторським фірмам, які виявили бажання брати участь у 

Конкурсі, Тендерну документацію, яка розкриває інформацію про діяльність Банку, та 
містить критерії відбору та завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності; 
• узагальнює пропозиції, подані аудиторськими фірмами та передає їх членам 

Комітету з питань аудиту; 

• приймає участь в оцінці конкурсних пропозицій, що подані аудиторськими фірмами, 

у тому числі щодо відповідності проведеного Тендеру вимогам законодавства України. 

3.4. Конкурс проводиться за такими принципами: 

• добросовісна конкуренція серед учасників; 

• максимальна економія та ефективність; 

• відкритість та прозорість на всіх стадіях Конкурсу; 

• недискримінація учасників; 

• об'єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; 

• запобігання корупційним діям і зловживанням.  

3.5. Для проведення Конкурсу Банк розробляє та оприлюднює тендерну документацію. 

Оголошення про проведення Конкурсу та тендерна документація розміщуються на сайті 

Банку за адресою: https://www.ukrcapital.com.ua/index.php/prezentation/osob-info. 

3.6. В оголошенні про проведення Конкурсу обов'язково зазначаються: 

• найменування та місцезнаходження Банку; 

• назва предмета Тендеру; 

• обсяг і місце надання аудиторських послуг; 

• строк надання послуг; 

• кінцевий строк подання тендерних пропозицій; 

• дата повідомлення про результати розгляду тендерних пропозицій; 

• додаткова інформація, визначена Банком. 

3.7. Тендерна пропозиція та необхідні документи подаються Учасником в електронному 

вигляді в обсязі та на адресу, що вказані Банком в Тендерній документації.  

3.8. Кожен Учасник має право подати тільки одну Тендерну пропозицію (у тому числі 

до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота).  

3.9. Кінцевий строк подання Тендерних пропозицій зазначається в тендерній 

документації строку. Тендерні пропозиції, отримані Банком після закінчення строку їх 

подання, не приймаються та не повертаються Учасникам, які їх подали. 

3.10. Учасник має право внести зміни або відкликати свою Тендерну пропозицію. Такі 

зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо вони 
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отримані Банком до закінчення строку подання Тендерних пропозицій. 

 

4. Визначення результатів Конкурсу 
4.1. Дата розгляду тендерних пропозицій визначаються Банком та зазначаються в 

оголошенні про проведення Конкурсу. 

4.2. Оцінка тендерних пропозицій проводиться на основі критеріїв і методики оцінки, 

зазначених Банком в тендерній документації.  

4.3. Тендерна пропозиція відхиляється у разі, якщо учасник: 

• не  відповідає   встановленим кваліфікаційним   критеріям; 

• якщо переможець відмовився від підписання договору про закупівлю аудиторських 

послуг відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про 

закупівлю аудиторських послуг; 

• тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації  

4.4. Інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом одного дня з дня 

прийняття рішення оприлюднюється на сайті Банку та надсилається Учаснику, тендерна 

пропозиція якого відхилена. 

4.5. Комітет з питань аудиту та Тендерно-інвестиційний Комітет на спільному засіданні 

оцінюють отримані пропозиції, подані аудиторськими фірмами, за встановленими 

критеріями відбору, та складають звіт про висновки процедури відбору. До уваги беруться 

результати контролю якості послуг, що надаються суб'єктами аудиторської діяльності, які 

беруть участь у Конкурсі.  

4.6. За результатами Конкурсу Комітет з питань аудиту представляє Наглядовій раді 

Банку обґрунтовані рекомендації щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для 

надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати 

щонайменше дві пропозиції щодо відбору суб'єктів аудиторської діяльності для 

проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності. 

4.7. Якщо пропозиції Наглядової ради не враховують рекомендації Комітету з питань 

аудиту, то має бути наведено обґрунтування відповідних пропозицій. Однак аудиторська 

фірма, запропонована Наглядовою радою, має бути з числа суб'єктів аудиторської 

діяльності, які брали участь у конкурсі та відповідають вимогам, визначеним Законом про 

аудит.  

4.8. Після проведення конкурсу з відбору аудиторських фірм та прийняття Наглядовою 

радою Банку рішення про обрання аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової 

звітності (до укладення договору з аудиторською фірмою), Банк щороку, не пізніше 30 

вересня (або в інший визначений вимогами НБУ строк) надсилає до Національного банку 

України засобами електронної пошти Національного банку у вигляді файлів формату pdf: 

1) електронну копію Звіту про висновки процедури відбору аудиторських фірм (звіт має 

включати щонайменше дві пропозиції щодо відбору суб'єктів аудиторської діяльності 

для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності; до уваги також беруться 

результати контролю якості послуг, що надаються аудиторськими фірмами, які 

беруть участь у конкурсі); 

2) електронну копію протоколу / витягу з протоколу засідання Наглядової ради Банку про 

обрання аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності; 

3) інформацію про аудиторську фірму, визначену Положенням про порядок відхилення 

(відсторонення) Національним банком України аудиторської фірми, яка обрана банком для 

проведення зовнішнього аудиту. 

4.9. Інформація про аудиторську фірму подається Банком до Національного банку 

України в довільній формі та повинна містити відомості про: 
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1) повне найменування аудиторської фірми та номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та 

суб'єктів аудиторської діяльності; 

2) уключення аудиторської фірми до окремого розділу Реєстру аудиторів; 

3) досвід роботи аудиторської фірми, ключового партнера з аудиту, аудиторів, які 

безпосередньо залучатимуться для проведення аудиту фінансової звітності банку, з 

надання аудиторських послуг щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової 

звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, уключаючи банки; 

4) аудиторів, ключового партнера з аудиту, які працюють в аудиторській фірмі за 

основним місцем роботи та залучатимуться для проведення аудиту фінансової звітності 

банку, із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові, номера реєстрації в Реєстрі 

аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності; 

5) кількість штатних кваліфікованих працівників аудиторської фірми, які залучаються 

до виконання завдань з аудиту фінансової звітності банку та підтвердили кваліфікацію 

відповідно до статті 19 Закону про аудит або мають чинні сертифікати (дипломи) 

професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних 

стандартів фінансової звітності; 

6) тривалість договірних відносин поспіль аудиторської фірми з Банком з питань 

проведення аудиту фінансової звітності Банку; 

7) відсутність (наявність) в аудиторської фірми, її керівника та/або аудиторів, які 

працюють в аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-

яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який 

регулює/регулював аудиторську діяльність; 

8) надання Банку послуг, зазначених у частині четвертій статті 6 Закону про аудит, за 

фінансовий рік, який передує звітному року, що перевіряється, та за звітний рік, що 

перевіряється (за наявності). 

4.10. НБУ може прийняти рішення про відхилення аудиторської фірми не пізніше ніж 

через 15 календарних днів із дня надходження документів від Банку про обрання 

аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності та надання інформації про 

аудиторську фірму. Рішення про відхилення аудиторської фірми приймає Комітет з 

питань нагляду. 

4.11. НБУ має право прийняти рішення про відхилення аудиторської фірми, обраної 

банком для проведення аудиту фінансової звітності, за наявності таких підстав: 

1) недотримання банком вимог Закону про аудит щодо порядку призначення 

аудиторської фірми; 

2) недотримання аудиторською фірмою визначених статтями 6, 10, 24, 26 та 27 Закону 

про аудит вимог щодо незалежності аудиторів та аудиторської фірми, активної участі 

ключового партнера з аудиту у виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової 

звітності, обмежень щодо надання послуг; 

3) недотримання аудиторською фірмою вимог нормативно-правових актів 

Національного банку з питань порядку подання банком до Національного банку 

аудиторського звіту в частині достовірності та розкриття інформації, яка має 

обов'язково міститися в аудиторському звіті за результатами проведення аудиту 

фінансової звітності банку; 

4) ключовий партнер з аудиту та/або аудитори, які безпосередньо залучатимуться для 

проведення аудиту фінансової звітності банку, не має(ють) досвіду роботи з надання 
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аудиторських послуг щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності 

банків; 

5) наявність в аудиторської фірми, її керівника та/або аудиторів, які працюють в 

аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких 

стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який 

регулює/регулював аудиторську діяльність; 

6) наявність в аудиторської фірми застосованого Національним банком протягом 

останніх трьох років стягнення за результатами проведення аудиту фінансової звітності 

банку у вигляді виключення з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на 

проведення аудиторських перевірок банків, ведення якого здійснював Національний 

банк до дати введення в дію Закону про аудит; 

7) залучення аудиторською фірмою до проведення аудиту фінансової звітності її 

керівника / аудиторів / ключового партнера з аудиту, які підписували аудиторський звіт 

банку від аудиторської фірми, до якої протягом останніх трьох років застосовувалося 

стягнення за результатами проведення аудиту фінансової звітності банку у вигляді 

виключення з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських 

перевірок банків, ведення якого здійснював Національний банк до дати введення в дію 

Закону про аудит; 

8) перевищення семирічного поспіль строку тривалості договірних відносин банку з 

однією аудиторською фірмою або недотримання дворічного строку нездійснення 

договірних відносин із цією аудиторською фірмою після семирічного поспіль строку 

надання аудиторських послуг цьому банку; 

9) наявності фактів неподання аудиторською фірмою до Національного банку 

інформації та документів, визначених статтями 9 та 70 Закону про банки, статтями 31, 

35 та 36 Закону про аудит; 

10) подання банком до Національного банку недостовірної та/або неповної інформації 

про аудиторську фірму, що подається відповідно до пункту 13 розділу II цього 

Положення; 

11) за наявності інформації про застосування дисциплінарного стягнення до 

аудиторської фірми (крім попередження). 

4.12. Національний банк не пізніше третього робочого дня із дня прийняття рішення 

про відхилення аудиторської фірми надсилає голові Наглядової ради та Правлінню банку 

засобами електронної пошти Національного банку електронну копію рішення про 

відхилення аудиторської фірми із супровідним листом, у якому зазначається вимога до 

Наглядової ради банку про невідкладне вжиття заходів щодо обрання для проведення 

аудиту фінансової звітності іншої аудиторської фірми. 

4.13. У разі прийняття НБУ рішення про відхилення аудиторської фірми, Банк здійснює 

наступні дії: 

• повідомляє аудиторську фірму про прийняте НБУ рішення;  

• обирає іншу аудиторську фірму згідно з вимогами Закону про аудит з числа тих, які 

приймали участь в Конкурсі, та повідомляє про це НБУ в порядку, визначеному 

вимогами НБУ та цим Положенням. 

4.14. Аудиторська фірма, щодо якої НБУ прийняв рішення про відхилення або про 

відсторонення, має право взяти участь у конкурсі з відбору аудиторських фірм, які можуть 
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бути обрані Банком для проведення аудиту фінансової звітності, не раніше ніж через рік 

із дати прийняття НБУ відповідного рішення. 

 

5. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ 

5.1. Банк до укладання Договору про надання аудиторських послуг (далі-Договір) 

перевіряє наявність в аудиторської фірми права на здійснення аудиту фінансової звітності 

банків та її включення до розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, 

що ведеться відповідно до Закону про аудит, в частині суб'єктів аудиторської діяльності, 

які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес. 

5.2. Банк погоджує з Переможцем Конкурсу умови Договору. У разі відмови 

аудиторської фірми від підписання Договору про закупівлю аудиторських послуг 

відповідно до вимог Тендерної документації, Банк відхиляє Тендерну Пропозицію цього 

Учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії Тендерної пропозиції яких 

ще не минув відповідно до вимог НБУ. 

5.3. Банк укладає Договір з обраною аудиторською фірмою в разі неотримання 

повідомлення Національного банку України про відхилення ним аудиторської фірми, яка 

обрана Банком для проведення аудиту фінансової звітності, протягом 20 календарних днів 

із дня надсилання до НБУ документів та інформації, установлених Положенням про 

порядок відхилення (відсторонення) Національним банком України аудиторської фірми, 

яка обрана банком для проведення зовнішнього аудиту.  

5.4. У Договорі передбачаються предмет, обсяг аудиторських послуг, розмір та умови 

оплати, права та обов’язки, відповідальність сторін та інші умови відповідно до вимог 

законодавства та міжнародних стандартів аудиту. 

5.5. Банк має право укладати Договір із тією самою аудиторською фірмою не більше 

ніж сім років поспіль. Після закінчення семирічного поспіль строку аудиту фінансової 

звітності однією і тією самою аудиторською фірмою банк має право укласти договір з цією 

аудиторською фірмою не раніше ніж через два роки. 

5.6. Банк не має права укладати договір з аудиторською фірмою, якщо не 

забезпечуються вимоги незалежності аудиторської фірми, її аудиторів, ключового 

партнера з аудиту щодо Банку, визначені Законом про аудит та міжнародними 

стандартами аудиту. 

5.7. Банк подає до Національного банку України до 01 листопада поточного року (або 

в інші визначені вимогами НБУ строки) засобами електронної пошти Національного 

банку України електронну копію договору українською мовою, укладеного з 

аудиторською фірмою, що включена до Реєстру, у вигляді файла формату pdf, а також 

інформацію про дотримання ним вимог, визначених Положенням про порядок подання 

банком до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної 

перевірки фінансової звітності. 

5.8. У разі внесення в установленому порядку змін до Договору, Банк протягом п'яти 

календарних днів із дня їх унесення подає копію цих змін до Національного банку України 

в порядку, визначеному Положенням про порядок подання банком до Національного 

банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової 

звітності. 
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5.9. Банк уносить зміни до договору з урахуванням зауважень Національного банку 

України, якщо за результатами його розгляду Національний банк України з'ясує, що 

договір укладений із порушенням вимог законодавства України, Положення про порядок 

подання банком до Національного банку України аудиторського звіту за результатами 

щорічної перевірки фінансової звітності. 

5.10. Банк у разі укладення договору з аудиторською фірмою, яка не дотримується 

Стандартів, законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку 

щодо зовнішнього аудиту банку, на вимогу Національного банку України повинен 

укласти договір з іншою аудиторською фірмою, яка має право на проведення аудиту 

фінансової звітності банку. 

5.11. У разі прийняття Наглядовою радою Банку рішення про відсторонення 

аудиторської фірми до завершення строку виконання завдання, визначеного Договором, 

Банк протягом трьох робочих днів із дня прийняття такого рішення письмово інформує 

про це Інспекцію із забезпечення якості, Національний банк України та пояснює причини 

прийняття такого рішення. 

5.12. Банк, у разі відсторонення ним аудиторської фірми подає до Національного банку 

України електронну копію договору з іншою аудиторською фірмою протягом трьох 

робочих днів із дати його укладення в порядку, визначеному вимогами Положення про 

порядок подання банком до Національного банку України аудиторського звіту за 

результатами щорічної перевірки фінансової звітності. 

 

6. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Наглядова рада Банку здійснює контроль за проведенням конкурсу з відбору 

суб'єктів аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону про аудит та Національного 

банку України. 

6.2. Контроль за виконання вимог цього Положення покладається на Комітет з питань 

аудиту.  

6.3. Контроль за актуалізацію цього Положення покладається на Службу внутрішнього 

аудиту, яка здійснює щорічний перегляд Положення, для підтримки його в актуальному 

стані та, у разі неактуальності, ініціює внесення відповідних змін. 

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Це Положення набирає чинності з дати  його затвердження Наглядовою радою 

Банку. Дія цього Положення припиняється з моменту прийняття відповідного рішення 

Наглядової ради Банку, у встановленому внутрішніми нормативними документами Банку 

порядку. 

7.2. Зміни та доповнення до Положення оформлюються окремим документом або 

шляхом її викладення у новій редакції. Прийняття нової редакції Положення автоматично 

призводить до припинення дії попередньої редакції. 

7.3. У разі невідповідності будь-якої частини цього Положення законодавству України,  

нормативно-правовим актам Національного банку України, у тому числі у зв’язку з 

прийняттям нових нормативно-правових актів, це Положення буде діяти лише в тій частині, 

що не суперечитиме законодавству України. 

7.4. Всі питання, не врегульовані цим Положенням вирішуються у формах, що не 
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суперечать здоровому глузду, в порядку, передбаченому іншими внутрішніми нормативними 

документами Банку та на підставі законодавства України. 

7.5. Відповідальність за актуалізацію цього Положення покладається на Комітет з 

питань аудиту. У міру необхідності, документ повинен переглядатися як мінімум 1 раз на 1 

рік. 

7.6. Пропозиції щодо змін та доповнень до цього Положення підрозділи Банку 

направляють на адресу секретаря Комітету з питань аудиту. 
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ЗМІСТ 

 

№ з/п НАЗВА РОЗДІЛУ Сторінка 

 ГЛОСАРІЙ 3 

1.  Предмет і порядок проведення Тендеру   3 

2.  Кваліфікаційні вимоги (критерії) для Учасників Тендеру
 

5 

3.  Вимоги до Тендерної Пропозиції 6 

4.  Інформація про вид надання Тендерних Пропозицій 6 

5.  Інформація про мову і валюту, що приймаються в Тендерних 

пропозиціях 7 

6.  Основні вимоги до Договору про надання аудиторських послуг 7 

7.  Термін подачі і дії Тендерних пропозицій
 

7 

8.  Критерії оцінки Тендерних пропозицій і вибору Переможця 

Тендеру
 

8 

9.  Відхилення тендерних пропозицій 8 

10.  Місце розгляду Тендерних Пропозицій
 

9 

11.  Інформація для контактів 9 

12.  Додатки до Тендерної документації 9 
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 ГЛОСАРІЙ 

Банк, Замовник ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 

Банківська Група 

Банк і група юридичних осіб, визначені в «Інформації про 

національну банківську групу», що надається до Національного 

банку України відповідно «Положення про порядок ідентифікації 

та визнання банківських груп», затвердженого постановою 

Правління Національного банку України 09.04.2012 № 134, в якій 

визначені склад учасників банківської Групи, контролер 

банківської Групи, структура власності Банківської Групи тощо. 

Переможець Тендеру  Учасник, Тендерна пропозиція якого визнана найбільш 

прийнятною для Банку  

Тендер  здійснення конкурентного відбору Учасників з метою 

визначення Переможця Тендеру, який забезпечує найкращі 

умови щодо виконання робіт і надання послуг для потреб 

Банку  

Тендерні Пропозиції  пропозиції відносно предмету Тендеру або його частини, які 

Учасники подають Замовнику відповідно до вимог Тендерної 

документації   

Учасник Тендеру юридична особа, яка письмово виявила бажання взяти участь 

в Тендері, відповідає умовам Тендеру та визначеним чинним 

законодавством України вимогам, які необхідні для 

виконання умов Тендеру, і яка запитала Тендерну 

документацію та направила Банку необхідні та належним 

чином оформлені  документи для проходження процедури 

Тендеру 

 

1. Предмет і порядок проведення Тендеру  

1.1. Метою Тендеру є вибір підрядника на виконання робіт/ послуг з аудиту фінансової 

звітності Банку та консолідованої фінансової звітності Банківської групи за 2019 та 2020 

роки.  

1.2. Предметом Тендеру є надання Банку таких послуг:   

1.2.1. Аудит фінансової звітності Банку, складеної відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2019 року (включаючи 

звіт про управління (звіт керівництва)) відповідно до вимог чинного законодавства та 

нормативно-правових актів Національного банку України (включаючи вимоги 

«Положення про порядок відхилення (відсторонення) Національним банком України 

аудиторської фірми, яка обрана банком для проведення зовнішнього аудиту», 

затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.08.2018 №89, 

«Положення про порядок подання до Національного банку України аудиторського звіту 

за результатами щорічної перевірки фінансової звітності», затвердженого постановою 

Правління Національного банку України від 02.08.2018 №90, «Інструкції про порядок 
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складання та оприлюднення фінансової звітності банків України», затвердженої 

постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011 №373, Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також вимог  Міжнародних стандартів 

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг 

Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті у якості Національних стандартів 

аудиту (далі – МСА), з урахуванням вимог Законів України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність», «Про банки і банківську діяльність». Термін 

випуску звіту незалежного аудитора - до 24 квітня 2020 року. 

1.2.2. Аудит консолідованої фінансової звітності Банківської групи, 

відповідальною особою якої є Банк, складеної відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2019 року відповідно до вимог 

чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України 

(включаючи вимоги «Положення про порядок регулювання діяльності банківських 

груп», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 

20.06.2012 №254, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також 

вимог МСА, з урахуванням вимог Законів України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність», «Про банки і банківську діяльність». Термін випуску звіту 

незалежного аудитора - до 25 травня 2020 року. 

1.2.3. Проведення оцінки якості активів та прийнятності забезпечення за 

кредитними операціями Банку станом на 1 січня 2020 року відповідно до вимог 

нормативно-правових актів Національного банку України (включаючи вимоги 

Постанови Правління НБУ №141 від 22.12.2017 року «Про затвердження Положення про 

здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України», зі змінами, Рішення 

Правління НБУ №848-рш Про затвердження Технічного завдання для здійснення оцінки 

стійкості банків та банківської системи України від 28.12.2017, зі змінами), а також 

вимог МСА, з урахуванням вимог Законів України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність», «Про банки і банківську діяльність». Термін випуску звіту 

незалежного аудитора - до 24 квітня 2020 року. 

1.2.4. Аудит фінансової звітності Банку, складеної відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2020 року (включаючи 

звіт про управління (звіт керівництва)) відповідно до вимог чинного законодавства та 

нормативно-правових актів Національного банку України (включаючи вимоги 

«Положення про порядок відхилення (відсторонення) Національним банком України 

аудиторської фірми, яка обрана банком для проведення зовнішнього аудиту», 

затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.08.2018 №89, 

«Положення про порядок подання до Національного банку України аудиторського звіту 

за результатами щорічної перевірки фінансової звітності», затвердженого постановою 

Правління Національного банку України від 02.08.2018 №90, «Інструкції про порядок 

складання та оприлюднення фінансової звітності банків України», затвердженої 

постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011 №373, Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також вимог  Міжнародних стандартів 

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг 

Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті у якості Національних стандартів 

аудиту (далі – МСА), з урахуванням вимог Законів України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність», «Про банки і банківську діяльність». Термін 

випуску звіту незалежного аудитора - до 24 квітня 2021 року. 

1.2.5. Аудит консолідованої фінансової звітності Банківської групи, 

відповідальною особою якої є Банк, складеної відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2020 року відповідно до вимог 



ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИБОРУ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО АУДИТУ БАНКУ ТА БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 

 PJSC «BANK «UKRAINIAN CAPITAL» 

стор. 18 із 22 

 

чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України 

(включаючи вимоги «Положення про порядок регулювання діяльності банківських 

груп», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 

20.06.2012 №254, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також 

вимог МСА, з урахуванням вимог Законів України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність», «Про банки і банківську діяльність». Термін випуску звіту 

незалежного аудитора - до 25 травня 2021 року. 

1.2.6. Проведення оцінки якості активів та прийнятності забезпечення за 

кредитними операціями Банку станом на 1 січня 2021 року відповідно до вимог 

нормативно-правових актів Національного банку України (включаючи вимоги 

Постанови Правління НБУ №141 від 22.12.2017 року «Про затвердження Положення про 

здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України», зі змінами, Рішення 

Правління НБУ №848-рш Про затвердження Технічного завдання для здійснення оцінки 

стійкості банків та банківської системи України від 28.12.2017, зі змінами), а також 

вимог МСА, з урахуванням вимог Законів України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність», «Про банки і банківську діяльність». Термін випуску звіту 

незалежного аудитора - до 24 квітня 2021 року. 

1.3. Додаткова інформація про Предмет Тендеру : 

• Приклади випущених раніше Звітів розміщені на сайті Банку: 

https://www.ukrcapital.com.ua/index.php/prezentation/financereport 

 

2. Кваліфікаційні вимоги (критерії) до Учасників Тендеру 

2.1. Для підтвердження можливості ведення необхідного виду діяльності Учасник 

Тендеру повинен надати скан-копії документів у форматі.pdf: 

• заповнену Кваліфікаційну заявку встановленого зразка (Додаток №1); 

• копію ліцензії або спеціального дозволу на здійснення необхідного виду 

діяльності; 

• витяг з відповідного реєстру Аудиторської палати України (принт-скрин із сайту 

Аудиторської палати України); 

• копію документа, що підтверджує проходження перевірки контролю якості 

аудиторських послуг, здійсненої у відповідності до вимог чинного 

законодавства; 

• документи щодо підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, 

які мають необхідні знання та досвід. 

2.2. Учасник Тендеру повинен відповідати вимогам Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон про аудит), вимогам 

НБУ відносно правомочності надання аудиторських послуг для банківських установ, 

а також іншим критеріям відбору, що визначені Банком (пункт 2.1. Кваліфікаційної 

заявки). 

2.3. Аудиторська фірма, яка надає Банку послуги з обов'язкового аудиту фінансової 

звітності, має щорічно письмово надавати підтвердження Банку, що аудиторська 

фірма, ключовий партнер з аудиту, аудитори, які залучаються до виконання 

відповідного завдання, є незалежними від Банку. Аудиторська фірма повинна 

поінформувати Банк про загрози незалежності та узгодити заходи, що 

вживатимуться для зменшення ризиків щодо їх настання. 

2.4. Під час виконання завдання з обов’язкового аудиту аудиторська фірма має 

призначити щонайменше одного ключового партнера з аудиту та забезпечити його 
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достатніми ресурсами та персоналом. Ключовий партнер з аудиту повинен брати 

особисто активну участь у виконанні завдання з обов’язкового аудиту. 

2.5. Аудиторська фірма має забезпечити дотримання ключовим партнером та 

аудиторами, які безпосередньо залучатимуться для проведення аудиту фінансової 

звітності Банку, правил етики під час спілкування з працівниками Банку.  

2.6. Аудиторська фірма подає Наглядовій раді (Комітету з питань аудиту) Банку 

додатковий звіт не пізніше дати подання аудиторського звіту. Додатковий звіт 

повинен розкривати результати виконання завдання з обов'язкового аудиту та має 

містити інформацію, перелік якої встановлено Законом України Про аудит. 

2.7. У разі звернення Наглядової ради (Комітету з питань аудиту) Банку, аудиторська 

фірма обговорює основні питання, що виникають у зв'язку з виконанням завдання з 

обов'язкового аудиту, зазначені в додатковому звіті.  

 

3. Вимоги до Тендерної Пропозиції 

3.1. Кожен Учасник Тендеру має право подати тільки одну Тендерну Пропозицію. 

3.2. Тендерна Пропозиція повинна відповідати предмету і вимогам Тендерної 

документації. 

3.3. У вартість робіт (послуг) необхідно включити всі витрати Учасника Тендеру, у 

тому числі, але не обмежуючись:  

• Підготовчий етап - переговори і попередні процедури; 

• Залучення додаткових фахівців при необхідності (IT, оцінювачі тощо); 

• Залучення додаткових фахівців для забезпечення проведення аудиторських 

послуг у встановлені терміни (включаючи Оцінку якості активів та забезпечення 

за кредитними операціями Банку); 

• Друк звітності і інших матеріалів (за необхідності); 

• Вартість інших етапів, які можуть вплинути на фінальну ціну. 

3.4. Усі витрати, пов'язані з підготовкою Тендерних Пропозицій, Банком не 

відшкодовуються. 

 

4. Інформація про вид надання Тендерних Пропозицій 

4.1. Тендерна Пропозиція складається на ім'я Голови Тендерно-інвестиційного 

Комітету Банку Чечеля Євгена Миколайовича та надсилається секретарю 

Тендерно-інвестиційного Комітету Гурневіч Аліні Іванівні на електронну пошту 

agurnevych@buc.com.ua. 

4.2. Всі документи повинні містити підпис керівника Учасника Тендеру і бути завірені 

печаткою. 

4.3. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення 

наданої Банком електронної форми та завантаження файлів з: 

• інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника 

кваліфікаційним вимогам (критеріям) до Учасників Тендеру;  

• інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначеним в Законі 

України Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльністі, та вимогам 

Національного банку України; 

• документами, що підтверджують повноваження посадової особи або 

представника Учасника Тендеру щодо підпису документів Тендерної 

Пропозиції; 

4.4. Тендерна пропозиція повинна включати: 
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• інформацію про команду, яку планується використовувати в роботі, методиках і 

підходах в роботі – окремий архів документів;  

• Кваліфікаційну заявку встановленого зразка (Додаток №1) з підтверджуючими 

документами - окремий архів документів; 

• копії документів, вказаних в розділах 2 та 3 цієї Тендерної документації (крім 

тих, що були надані відповідно до Додатку 1).  

• Комерційну частину Тендерної Пропозиції (довільної форми) в двох форматах: 

Excel- файл (формат.xls) та у сканованому вигляді, за підписом та печаткою 

керівника (формат.pdf) - окремий архів документів; 

Комерційна частина має містити детальний розрахунок витрат, які необхідні для 

якісного надання Банку аудиторських послуг відповідно до Предмету Тендера. 

4.5. Повноваження щодо підпису документів Учасника Тендерної Пропозиції 

підтверджується випискою з протоколу засновників (або копією протоколу), 

наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що 

підтверджує повноваження посадової особи учасника. 

4.6. Банк не зобов’язаний приймати Тендерні Пропозиції, що не відповідають вимогам,  

що містяться в Тедерній документації або містять помилки, які Банк вважатиме за 

суттєві. 

4.7. Банк залишає за собою право не відхиляти Тендерні Пропозиції при виявленні 

формальних помилок незначного характеру. 

 

5. Інформація про мову і валюту, що приймаються в Тендерних пропозиціях 

5.1. Тендерна пропозиція повинна бути складена українською мовою. У разі надання 

документів у тендерній пропозиції іншими мовами, вони повинні бути перекладені 

українською; переклад повинен бути посвідчений підписом перекладача та 

печаткою Учасника, або посвідчений нотаріально (на розсуд Учасника). 

5.2. Вартість послуг вказується в гривнях. 

 

6. Основні вимоги до Договору про надання аудиторських послуг 

6.1. Учасник Тендеру надає типовий договір на надання аудиторських послуг. 

6.2. Термін дії договору -  2 (два роки) з моменту укладання. 

6.3. Ціни фіксуються в гривні з урахуванням ПДВ на весь термін дії Договору. 

6.4. Поетапна оплата за договором виконується тільки після завершення відповідного 

етапу. При цьому плата за попередній аудит не може бути більша ніж 30%, оплата 

за завершальний етап аудиту має бути більше 20%. 

6.5. При укладенні договору з Переможцем буде передбачена відповідальність 

Переможця за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором. 

6.6. Банк має право здійснювати перевірку виконання робіт/послуг за Договором у 

присутності представника Виконавця. 

 

7. Термін подання і дії Тендерних Пропозицій 

7.1. Кінцевий термін подання документів згідно Тендерної Пропозиції – 30.08.2019. 

7.2. Термін дії Тендерної Пропозиції – до 31.10.2019. 
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7.3. Ціни, заявлені Учасником Тендеру, повинні залишатися фіксованими упродовж не 

менше 90 календарних днів від дати кінцевого терміну подання Тендерної 

Пропозиції. 

 

8. Критерії оцінки Тендерних пропозицій і вибору переможця Тендеру 

8.1. Замовником робиться порівняльний аналіз Тендерних Пропозицій, який включає 

аналіз : 

• якості даних, що надаються; 

• комплексної оцінки Кваліфікаційної заявки та Комерційної пропозиції; 

• компетентності запропонованої команди; 

• позитивного досвіду з надання аудиторських послуг у банківській сфері; 

• вартості послуг. 

8.2. Переможцями Тендеру вибираються компанії за наступними критеріями (критерії 

приведені в порядку зменшення важливості): 

• позитивний професійний досвід проведення аудиторських послуг у банківській 

сфері; 

• компетентність команди аудиторів; 

• якість даних, що надаються; 

• вартість послуг; 

• інші критерії відповідно до матеріалів та інформації, наданої Учасниками в 

Тендерній пропозиції. 

 

8.3. Остаточне рішення про затвердження Переможця Тендеру приймає Наглядова рада 

Банку за рекомендацією Комітету з питань аудиту Банку. 

9. Відхилення тендерних пропозицій 

9.1. Тендерна Пропозиція відхиляється Банком у разі, якщо Учасник Тендеру: 

- не відповідає кваліфікаційним критеріям відбору, встановленим Банком; 

- не відповідає (не дотримався) вимогам Тендерної документації; 
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- надав документи, які не відповідають вимогам, що наведені в Тендерній 

документації; 

- Переможець Тендеру відмовився від підписання Договору про надання 

аудиторських послуг відповідно до вимог Тендерної документації. 

9.2. У разі відмови Переможця Тендеру від підписання Договору про надання 

аудиторських послуг відповідно вимог Тендерної документації, Банк відхиляє 

Тендерну Пропозицію цього Учасника та визначає переможця серед тих учасників, 

строк дії Тендерної Пропозиції яких ще не минув. 

9.3. Інформація про відхилення Тендерної Пропозиції протягом одного дня з дня 

прийняття такого рішення надсилається Учаснику/Переможцю, Тендерна 

Пропозиція якого відхилена. 

 

10. Місце розгляду Тендерних Пропозицій 

10.1. ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», Україна, м. Київ, Пр. Перемоги, 67. 

 

11. Інформація для контактів 

11.1. Для отримання додаткової інформації за умовами проведення Тендеру звертатися до 

секретаря Тендерно-інвестиційного Комітету ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ 

КАПІТАЛ» Гурневіч Аліни Іванівні у вигляді електронних документів формату.pdf 

на електронну пошту agurnevych@buc.com.ua. 

 

12. Додатки до Тендерної документації 

12.1. Додаток №1 - Кваліфікаційна заявка (встановленого Банком зразка); 

12.2. Додаток №2 - Комерційна частина Тендерної Пропозиції (довільної форми). 

 


