
фОНД дЕРЖАВНОґО МАЙНА УКРАЇНИ

O ~ M CC АКЦіОНЕРНЕ

“Об’ЄдНАНА ґІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯэ
TITANIUM (AT<’OrXK>э)

НАКАЗ

no ҐЛ 49 Київ № /54’

Про введення в дію Порядку проведення КОНК~~С~ 3

відбору суб’єктів аудипюрської діяльмості, які
можуть бути призначені для надання послуг
3 обов ~язкового аудиту фінансової Звііпності
АКЦіОНЕРНОі’О ТОВАРИСТВА
ЮБ ‘ЄДНА HA ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПА НІЯ’~?

У зв’язку з затверджеііііям Фовдом державного майпа Україпи Порядку проведеіііія
конкурсу 3 відбору суб’єктів аудиторської діяльНості, які можуть бути призначені для
надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ОБ’ЄдНАНА ГІРНИЧО-ХіМТЧНА КОМПАНІЯ» (наказ від
20.12.2022 № 1609),

НАКАЗУЮ:

1. Ввести в дію з 20.12.2022 Порядок проведення конкурсу з відбору субєктів
аудитореької діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг 3
обов’язкового аудиту фінансової звітності АКЦіОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОБ’ЄдНАНА ГІРНИЧО-ХІМіЧНА КОМПАНІЯ» (далі Порядок), що додаєіься.

2. доручити директору департаменту корпоративного управління та організаційно
а.дміністративної роботи ЦАУ AT «OFXK» Уляні СЕМLІИШИН здійснити необхідні
заходи щодо оприлюднення ІІорядку на еайті Al «01 ХЮ>.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. голови Правління Владислав ІТКІН



Додаток
до наказу AT «ОГХК» JO ~4ї~ дй9,ЃД.~ N~ КФЏ

ЗАТВЕРдЖЕНО:
Наказ Фонду державного майна України

від 20.122022 № 1609

поРяДок
ПРОВЕдЕННЯ КОНКУРСУ 3 ВІдБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДитоРсыюЇ дІЯЛЬНОСТІ,
ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПРИЗНАЧЕНі дЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ 3 ОБОВ’ЯЗКОВОГ’О

АУдИТУ ФІНАНСОВОЇ 3ВІТНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ОБ’ЄДНАНА
гІРНич0—хІмІчнА К0МПАНІя»

ти. Київ -2022 рік



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНКЯ

1.1. Цей порядок проведення КОНК~~С~ 3 відбору субєктів аудиторської ДіЯЛЬНОСТі, slid МОЖ~ТЬ
бути призначені для надання послуг 3 обовязкового аудиту фінансової звітності
АКЦіОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЮWЄдНАНА ГіРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЉ> (далі -

Порядок) розроблено i-ia виконання Закону України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діЯЛЬНіСТЬ>) від 21.12.2017 N2 2258-УІІІ (далі - Закон N~ 2258), 3 урахуванням
Закону України е~Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №
996-ХІУ (далі - Закон N~ 996), статуту, внутрішніх документів АКЦІОНЕРНОГЮ
ТОВАРИСТВА «ОБ’ЄдНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНіЯ» (далі - Товариство або AT
хОГХЮ>) та інших нормативних актів.

1.2. Цей Порядок визначає процедуру проведеннsі конкурсу ѕ відбору суб’єктів аудиторської
діяльності, sod МОЖ~ТЪ бути призначені для надання послуг 3 обо&язкового аудиту фінанєової
звітності AT ~ОГХК» (далі — Конкурс) та критерії, які зaстосовуються до субєктів
аудиторської ДіЯЛЬНОСТі, ЯКі Р»ЮЖуТЬ бути признaчені для надання ПОСЛ~Г 3 обов’язкового
аудиту фінансової звітності Товариства, під час проведення конкурсу ѕ їх відбору.

1.3. МеТ0І0 проведеііііsі Коіп5трсу с залу’їеіііія СубтсІсТів аудіпорСLкої діяльііості длsі ііадаіііві
послуг 3 обовязкового аудиту фінансової звітності Товариства, як підприємствa, що становить
суспільний інтсрес, на виконання вимог Закону К~ 996 ѕ урахуванням особливостей
провсдення обовязкового аудиту та аудиту підприємств, що становлятъ суспільний інтерес,
зaзначених у розділі VI Закону № 2258.

1.4. Закупівля послуг ѕ О60ВІЯЗк0В0г0 аудиту фінансової звітності AT «ОГХЮ> эдійснюється
відповідно до вимог Порядку здійснення закупівель AT <‘~ОГХК» та вимог CT. 29 Закону
№ 2258.

1.5. Ословпим завдаіііиім ѕ обовsізкового аудііту фіїіапсової звітііості Товариства с персвірка
суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону № 2258 та міжнародних
стандартів аудиту фінансової звітносггі Товариства, a caMe:
. баланс (звіт про фінaнсовий стaн) на 31 грудня відповідного року;
. звіт про фінансові резудьтати (звіт про сукупний дохід);
. ЗВіт про Зміни у власному капіталі та звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився

на зазначені дату, і примітки до фінансової Звітності, включаючи стислий опис супєвих
облікових політик та інші позіснювальні примі’гки, 3 МСТОЮ висловлення незалежної думки
нудиіорн ііро iT відііовіднісіь ь усіх су I HЉИХ асІІскІах і відІІоьіДНісІь ьиМоІ aM
міжнародних стандартів фінансової звітності та законів України.

Тендерна документація може містити додaткові завдання, sікі повинен виконати суб’єкт
аудиторської діяпьності під час проведення аудиту.

1.6. Відбір субєктів аудиторської діяльності здійснюється за такими принцигіами:
- відкритість та прозоріс’гь конкурсу;
- максимальна економія та ефективність;
- добросовісна конкурснція серед учасників;
- недискримінація учасі-іиків;
- об’єктивна та неупереджена оцінка конкурсних пропозицій;
- зaпобігання корупційним діям ј зловживaнням.

1.7. Товариство забезпечує вільний доступ усіх учaсників до участі у Конкурсі відповідно до
цього Порядку.



2. ПОРЯДОК ПРОВЕдЕНКЯ КОНКУРСНОГО ВІдБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ
діЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПРИЗНАЧЕНІ дЈІЯ НАДАНКЯ ПОСЛУГ 3

ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУдИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ AT «ОГХК»

2.1. Функції з проведення Конкурсу та обґрунтування рекомендацій щодо призначення
субєкта аудиторської діяльності покладені на аудиторський комітет (комітет наглядової ради
з питань аудиту) (далі — Аудиторський комітет).

У випадку відсутності в Товаристві Аудиторського комітету, сформованої наглядової
ради, ревізійної комісії, відповідні функції за рішенням загальних зборів/наглядової ради
товарисгва (або Фонду державного майна, який здійснює повноваження загальних
зборів/наглядової ради Товариства) можуть бути покладені на Правління Товариства.

2.2. За зверненням підрозділу ЦАУ AT (<ОГХЮ>, який виконує функції з організації та
здійснення бухгалтерського та податкового обліку (далі — Відповідальний департамснт),
Аудиторським комітетом заггверджуються критерії для відбору аујщторів-учасників закупівлі
та документи, які підтверджують відповідність учаєника встановленим критеріям, відповідно
до положень цього Порядку та вимог чинного законодавства України.

2.3. За зверпеіііиім Правліпіія AT ((ОГХК)) напдщова рада Товарпства приймас рішенпя щодо:
- визначення/узгодження умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською
фірмою) про надання аудиторських послуг;
- встановлення граничного розміру оплати його (H) noenyr.

2.4. Критерії для в~дбору аудиторів-учасників закупівлі та документи, sікі підтверджують
відповідність участ-іика встановленим критеріям, затверджені Аудиторським комітетом, та
умови договору, що погоджені наглядовою радою, включаються до тендерної документації на
закупівлю послуг з обовязкового аудиту фінансової звітності AT «ОГХК>, яка оформлюється
відповідно до вимог Порядку здійснення закупівель AT «ОГХЮ>, нормативних та внутрішніх
докумсІітів Товарііства.

2.5. Процес оприлюднення оголошення про проведення конкурснтних процедур,
оприлюднення тендерної документації, подання учасниками тендерних пропозицій, розкрипя
тсНДсрНих пропозицій учасників здійснюєгІъся 3 використанням слсктронної систсми
закупівель відповідно до вимог Порядку здійснення закупівель AT «OFXK>.

2.6. Після розкрипя конкурсних (тендерних) пропозицій учасників процедури закупівлі,
Товариство (теіідерний комітет) письмово іІІфорМус Аудиторський комітет про розкрипя та
надає відповідні документи, коментарі та зауваження.

2.7. Після отримання від Товариства (тендерного комітету) інформації про розкрипя
конкурсних (тендерних) пропозицій учасників продедури закупівлі з відповідними
документами, коментарями, пропозиціями та зауваженнями Аудиторський комітет проводить
їх оцінку на предмет відповідності критеріям відбору, іпізначених чинним законодавством
України та цим Порядком. до уваги беруться результати контролю якості послуг, що
надаються суб’єктами аудиторської діяльності, які беруть участь у Конкурсі.

2.8. За результатами проведення оцінки учасників Конкурсу Аудиторський комітет складає
ЗВіт про висновки процедури відбору та надає обґрунтовані рекомендації щодо призначення
суб’єкта (субєктів) аудиторської діяльності для надаяня послуг 3 обовязкового аудиту
фінаисової звітності Товариства, які мають включати щонайменлю дві пропозиції щодо
відбору субєкТів аудиторської діяльності для надання таких послуг.
2.9. Після проведення оцінки Аудиторський комітет надсилає зазначені звіт та рскомендації
щодо призначення субTєкта (суб’єктів) аудиторської дізпіьності Товариству (тендерному
комітету Товариства).



2.10. Тендерний комітет, з урахуванням рекомендацій Аудиторського комітету щодо
призначення субєкта (субєктів) аудиторської діяльності для надання аудиторських послуг,
відповідно до вимог чинного законодавства України приймає рішення, які стосуються
процедури закупівлі аудиторських послуг.

2.11. Правління AT (<ОГХК» інформує наглядову раду про результати проведення процедури
закупівлі аудиторських гїослуг, a також формує та Надає пропозиції про призначення суб’єкта
(субtєктів) аудиторської діяльносгі для надання ПОСЛ~Г 3 обовязкового аудиту фінансової
звітності Товариства, які мають включати рекомендації Аудиторського комітету.

Наглядова рада формує пропозиції (јэекомендації) загальним зборам щодо призначення
субєкта (субєктів) аудиторської діяльності. Якщо пропозиція наглядової ради Товариства не
враховує рекомендації Аудиторського комітету, то має бути наведено обґрунтування
відповідних пропозицій. Але у будь-якому випадку субєкт аудиторської діяльності має бути
відібраний з числа учасників Конкурсу та таких, що відповідають вимогам Закону N9 2258 та
цього Порядку.

У випадку, якщо в Товаристві не сформована наглядова рада, Правління AT «ОГХЮ>
надає ЗазНачеНі ДОК~МСНТИ до загальних зборів, разом 3 обґруНтоВаниМи рекомеНДаціяМи щодо
вибору одпого суб’скта ауднторської ділльііості або групп субсктів аудІіторської діялыіості,
які надаватимуть послуги 3 аудиту СПіЈЊНО.

2.12. Рішення про обрання (приЗначеННя) субTєкта (субєктів) аудиторської ДіЯЛЬНОСТі для
Н~д~ННЯ ПОСЛ~Г ѕ обовtязкового аудиту фіНаНсоВої звітності Товариства приймають загальні
збори Товариства (або Фонд державного майна України, ѕікий ЗдіЙСНЮЄ ЇХ повноваження за
погодженням 3 центральним органом вІконавчої Влади, що забезпечує формування держаВНої
фшансової ПОЛіТИКН державних (коМуНальНих) підприємств та господарських товариств).

2.13. Після отримання рішення загальних зборів про П~И3Н~ЧСННЯ субєкта аудиторської
діяльності для надання послуг 3 обо&язкового аудиту фінапсової звітності, тсНДсрНий коМіТсТ
Товариства приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю.

2.14. до підписання договору щодо аудиту фіНаНсоВої звітності служба корпоративного
управління Товариства готує інформацію про приЗНачений субтєкт аудиторської д1ЗІЛЬНОСті для
надання цих поспуі відповідному органу державної влaди, до ікого відповідно до
законодавства подається фінансова звітність, разом ѕ аудиторським висновком у вигляді
ПОВіДОМЛСННЯ за встановз~еною таким орга~ом державної влади формою.

2.15. договір про закупівлю ПОСЛ~Г 3 обовязкового аудиту фіНаНсоВої звітності AT «ОГХК»
укладається після прийняпя загальними зборами Товaриства (або Фондом держaвного майНa
України, який ЗдіЙСНЮЄ ЇХ П0ВН0ВаЖСННЅІ) рішення про признaчення суб’єкта аудиторської
діяльності для надання послуг 3 обов’язкового аудиту фіпансової звітності Товaриства
відповідно до норм ЦИВільН0г0 кодексу УкраїНи та Гссподарського кодексу України та вимог
НО~М~ТИВНИХ і вНуТріШНіх документів Товaриства.

3. КРИТЕРІЇ КОНКУРСНОГО ВІдБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУдИТОРСъкОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ
МОЖУТЬ БУТИ ПРИЗНАЧБНІ дЈіЯ НАДАНКЯ ПОСЛУГ 3 ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ AT «ОГХЮ>
3.1. Субєкт (суб’єкти) аудиторської ДіЯЛЬНОСТі Для НаданНя послуг 3 обоВІяЗкоВого aудиту
фінансової ЗВіТНОСТі AT ((ОГХК» мaє (мають) відповідaти таким критеріям та вимогам5
ВстаНовлеННМ Законом № 2258:

3.1.1. Бути включеними до Реєстру аудиторів та субєктів аудиторської діяльності у розділі
<Субєкти aудиторської діяльності, які мають право проводити обовязковий аудит фінанєової
ЗВіТНОСТі підгіриємств, що становлять суспільний інтерес».



3.1.2. За попередній річний звітний період сума винагороди Від КОЖНОГО 3 ПіДПрИЄМСТВ, ЩО
становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги 3 обовязкового аудиту фінансової
звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від
надання аудиторських послуг.

3.1.3. He мають обмежень, пов’язаних із тривалістю надання послуг Товариству як
підприємству, що становить суспільний інтерес.

3.1.4. Забезпечили виконання вимог до внутрішньої організації такого суб’єкту аудиторської
ДіяльНості при проведенні обов’язкового аудиту фінансової звітності, у тому числі
підприємств, що становлять суспільний інтерес.

3.1.5. Одночасно He НаДаЮТЬ Товариству послуги з обовязкового аудиту фінансової звіггності
та такі Неаудитореькі послуй4:
1) складання податкової ЗВіТНОСТі, розраху~ку обовtзпкових зборів і платежів, представництва
Ю~ИдНЧНИХ осіб у спорах іЗ зазНачеНих питань;
2) КОНС~ЛЬТ~В~ННЯ 3 питань управління, розробки і супроводження управлінськях рішеНь;
3) вСДСННЯ бухгалтерського обліку і складання фінансової звітНості;
4) розробки та ВП~ОВ~дЖСННЯ процедур ВНутрііпНьОгО контролю, управління ризиками, a також
шформаційНих технологій у фінансовій сфері;
5) НаДаННя правової ДОПОМОГН у формі: послуг юрисконсульта із забепІечеННя ведення
господарської діяльності; ведеННя переговорів від імені юридичних осіб; представництва
інтересів у суді;
6) кадрового ЗабезпечеННя Ю~ИдИЧННХ осіб у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування та
фінансів, у тому числі послуги 3 Н~д~ННЯ персоНалу, що приймає упраВліНські рішення та
відповідає за склаДаНІія фіНаНсоВої ЗВітНості;
7) послуг з оцінІоі;
8) послуг, поіз’язаних із 3~Л~ЧСІіІІЯМ фіііаіісуваіііія, розподілом прибутку, розробкоіо
інвестНційної СТраГґеГіЇ, ОКріМ ПОСЛђ’Г 3 НадаННя ВП~ВН~НОСТј щОдО фіНаНсоВої інформації,
зокрема проведення процедур, необхідних дЛЗЈ ПідГОІОВКИ, обговорення та внпуску ЛНСТіВ
підтВерДжеНъ у зв’язку з емісією цінних паперів юридичних осіб.

3.1.6. Маюгь І~шІіНиЙ доіовір страхування цивіЈіьно-правової відповідаЈіьності субєкта
аудиторсыюї діяльНОСті гіеред ТрегіМН особами на страхову суму не менше 10 відсотків суми
отриманої ВНН~ГО~ОдН за договорами про Н~д~ЯНЯ аудиторськ~х пос.луг 3 обовязкового аудиту
субєктів СуСПілЬНОГО інтересу (без урахува~~я податку ііа додапу вартість) пролігом року, що
минув, але не МеНше 10 мільйонів гривень, якщо інше не передбачено законом.

3.1.7. Мають документально підТВерДжеННй досвід надання послуг 3 аудиту фінанеової
ЗВіТНОСТі підприємств, що етановлять суспільний інтерес.

3.1.8. Підтверджують сВою НеЗалежНісТь, СВОЇХ КЛЮчОВНх партнерів, власників (засновників,
учасНикіВ), посадовНх оеіб і працівників та інівих оеіб, залучених до надання таких послуг, a
також близьких рОдНЧіВ та членів сімї зазначених осіб для AT «ОГХЮ>.

3.1.9. Мають добру репутацію, зокрема відсутність гіротягом остаННіх ДВох роіdв поепіль
заетосування більше трьох разів стягнення у ВИГЈІЯді попередження або зупинення права
надання поелуг 3 обовязкового аудиту фіНаНсоВої ЗВітНОСТі або обовязкового аудиту
фінансової ЗВіТНОСТі підприємств, що етаІ-іовлять еуепільний інтерес.

3.2. Спосіб підтверджеш-пт субtєктами аудиторської діяльноеті евоєї відповідноеті
встаНовлеНим критеріям та вимогам вНЗНачаєТьея B тендерній документації на закупівлю
аудиторськ~х послуг.



3.3. У разі необхідності AT <ОГХЮ> МОжС встановлювати іний критерії конкурсного відбору
субєктів аудіпореької діяльноеті, які можуть бупі призначені для надання поелуг 3
обовязкового аудиту фінансової Звітності.

4. ПРИПИНЕНКЯ СПІВПРАЦІ

4.1. Субєкт аудиторської діяльності може бути відсторонений від виконання завдання з
обовязкового аудиту фінансової звітності до завсршсння сгроку, визначеного договором 3
Товариством.

4.2. Суб’єкт аудиторської діяльності МОЖС бути відсторонений від виконання завдання з
обов’язкового аудиту фінансової звітності до завершення етроку, визначеного договором з
органом управління Товариства. Відсторонення суб’єкта аудиторської діяльності від
виконання завдання 3 обов’язкового аудиту МОЖС бути здійснено органом управління на
підставі достатніх обгрунтованих доказів порушення суб’єктом аудиторської діяльності вимог
Закону України «Про аудит фінансової звітносггі та аудиторську діяльність». Розбіжності у
думках щодо ведення бухгалтерського обліку і розкрипя інформації у фінансовій звітносгі та
процедур аудиту He C підставою для відеторонення суб’єкта аудитореької ДіяльносТі Від
виконання завдання з обов’язкового аудиту. ВіДсТороНеНня Від ВИКОН~ННЯ завдання 3
обов’язкового аудиту фінансової ЗвітНОСті може бутН оскаржено до суду.

4.3. Товариство та еубєкт аущпорської дІЯЛЬНОСТі, ЯКНЙ вико~ував З~Вд~ННЯ 3 обовязкового
аудиту, інформують Інспекцію із забезпечення якості, що вхоДиТь до складу Органу
суспізІьного нагјнду за аудіпорською діяльністю про відсторонеННя суб’єкта аудНтореької
ДіяльНоСті від виконання завдання 3 обовTязкового ауд~ту фіНаНСоВої ЗВіТНОСТі дО завершення
строку вНкоНання завдання, визначеного договором, ј зазначають причини та необхідні
ПОЯСНСННЯ.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Цей Порядок затверджується ііаглядовою радою Товариства (або Ф0НД0М державного
майна Укрaїни, який здійснює if повноваження) та Набирас чиНносТі 3 дНЯ ЙОГО затверджеі-п-ія.

5.2. ВНесСшіЯ ЗміІІ до цього ІІорядку оформлюіотьсі шляхом його викладеппя у повій редакції
та затверджуються Наглядовою рaдою (або Ф0НД0М державного майна Укрaїни, який ЗдіЙСНЮЄ
їх поВНоВаженНя).

5.3. У разі ііаявііості розбіжііостей між положеннsіміі цього Порядку і пормами пжоііодатютва
УКраїНН будь-які рішення приймаютьсзі відповідно до норм останнього.

5.4. Порядок ОП~НУІЮдНЮЄТЬСЯ Ha сaйті ТовaрНетВа.


