
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про конкурс з відбору суб`єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання 

послуг з обов`язкового аудиту фінансової звітності 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» 

за 2020 рік 

 

ПРАТ «НОВОТРОЇЦЬКЕ РУ» оголошує про проведення відкритого конкурсу з відбору суб’єктів 

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

фінансової звітності ПРАТ «НОВОТРОЇЦЬКЕ РУ» 

 

 

Заздалегідь вдячні за Вашу зацікавленість щодо участі в конкурсі! 

Інформація про Товариство: 

Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» 

Скорочена назва: ПРАТ «НТРУ» 

Адреса: Донецька область, Волноваський район, смт. 

Новотроїцьке, вул. Радянська, 85 

Веб-сайт: https://www.ntru.com.ua 

Інформація про контактну особу Аудиторського Комітету: 

Голова Аудиторського Комітету 

Приходько Олександр Андрійович 

Телефон: 050-809-18-82 

Ел. адреса: audit.ntru@gmail.com 

Дата та час початку і кінцевий строк 

подання конкурсних пропозицій 

разом з підтверджуючими 

документами: 

Дата та час початку подання конкурсних пропозицій разом з 

підтверджуючими документами: 08:00 01.12.2020 

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій разом з 

підтверджуючими документами: до 16:00 01.01.2021 

Документи, що надійшли після зазначеного строку або подані не 

у повному обсязі чи з порушенням умов конкурсної 

документації прийматись не будуть 

Назва предмета конкурсу: 
Надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності 

ПРАТ «НТРУ» за 2020 рік 

Обсяг надання послуг з 

обов’язкового аудиту фінансової 

звітності: 

Відповідно до завдання конкурсної документації щодо послуг з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

Дата, час, місце розкриття 

конкурсних пропозицій: 

10:00 04.01.2021 

ПРАТ «НТРУ» 

Донецька область, Волноваський район, смт. Новотроїцьке, вул. 

Радянська, 85 

Розміщення тендерної документації: Веб-сайт: https://www.ntru.com.ua 

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) 

Недискримінація претендентів: 

Вітчизняні та іноземні претенденти всіх форм власності та 

організаційно – правових форм беруть участь у процедурах 

закупівель на рівних умовах 
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