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О б tpy нmу в ан ня mжн iц н uх mа я Ki сн uх х ар акmЕ) uсmu к пр е lмеm а 3 al{y пi влi,

розлriру бюduсеmноао прuзнilчення, очilуваноi Bapmocmi преdмепла зal<yпiBJli
(вidповidно ао пункmу 41 посmановлl КМУ Bid 11.10.2016 М 710 кПро ефекmuвне

вuкорас m ання d ерэtсавнuх ко цrmiв > (з i злаiнал4u) )

1. Найменування, мiсцезнажоlttеення tпа idенrпuфiкацiйнuй коl заJ?rовнака в
€luному depшcaBHoltly ре€сmрi юрuаацнuх осiб, фiзuчнлас осiб
пidпрuаttцiв mil ерамаёськиJс формstвонь, ilоzо Kamezopiя: ПрДТ
<tНuuсньоdнiсrпровська ГЁС>ц 60236, Чернiвецька обпасmь,
M.HoBodHicmpoBcbK, 18 кварmсац фduнок 2, 4-й поверх. KoD за €ДРПОУ *
30149623; каmеzорiя зсLмовнltка * вidповidно dо сm.2, ч.], п.4 Закону Украtнu
кПро публiчнi заltупiвлi> юраdацнi особu tпdабо су6'екmu еоспааарювання,
якi зdiйснююmь diяttьнiсmь в olHi{l або dекtпькох oчpeшltx сферах
еоспоdарювання.

2. Назва преdмеmа закупiвлi iз зазначеннялl Kody за €luнuлt закупiвельнлмil
словн uком к 7 9 2 I 2 00а- 3 -Дуdumарськi послуzшl Ау dum фiнансовоt з BimHocmi
ПрДТ кНuаtсньоdнiсmровська ГЕС> за 2023 piK, пidzоmовленоl'вidповidно dо
Мiаснароdнuх сmанdарmiв фiнансовоi звimносmi (МСФ3).Вidповidнuй коd

flК 02 I :20l5 - 792 l200а-3-Дуdumорськi послуzu.
J. Idенmuфiкаmор заlупiвлi: UД-202 3-а 1-25-0а7248-а

4. Обryунmування mжнiчн,х mа якiснах харакmерuсmuк преdмеmш
заtЕпiвлi:

Технiчнi mа якiснi харакmерuсmuкu преdмеmу закупiвлi вltзначено вidповidна
do особлuвосmей ЗалаовнuкQ, з урqryвання,l\| заzальнOпрuйняmuх HopJvt i
сmанdарmiв dля зжначеноzо преdмеmа закупiвлi. Правовi засаdu ауdumу

фiнансовоi звimносmi, проваdэrcення ауdumорськаi diялъносmi в YKpaiHi
вtкlнача€ Закон Украiнu оПро ауdum фiнансовоi звimносmi mа ауdumорську
diмьнiсmь>> (dалi - Закон), якuй реzулю€ вidносuнu, u4о вuнlлкаюmь прu
проваduсеннi ауdumорськоi diяпьносmi, mа diя якоео поuluрю€mься на
aydumopiB, су6'екmiв еоспоаарювання незалежно вid формu власносmi mа
вudу diяльносmi, орzанu dерэrcавноt влаdu mа орzанu *tiсцевоzо
са.uавряdування. З tиеmою забезпечення ефекmuвноео зdiйснення закупiвель,
Законоtи УкраIнu оПро rlублiчнt заlglпiвлitl всmановлено право за|,rовнuка
включumu у meHdepHy dокуtаенmацiю квалiфiкацiйнi крumерii dо учаснuкiв
вidповidно dо заканоdавсmва, якi BiH влtзна€ необхidнu*tu. ПрДТ
<< Нuаюньо d HicmpoB с ька ГЕС > розробuло Kpumepit вidб ору суб' екmiв



6,

ауdumорськоi diнлъносmi dля наdання послу? з обов'жковоzо ауdumу

фiнансовоi звimносmi за перiоd э 0l.aL2023 по 3Ll2.2023 mа сmаноhl на
3].l2.2023. Вказанi вuJиоеu мiсmлmъ Kpumepit, якi вidповidаюmь
законоdавсmву mа врсrховуюmь особлuвосmi diя,tьносmi Пidпрtt€мсmва,
л.ласuлmабч провеdення ауdumу, piBeHb вidповidальносmi су6'екmа
ау dumорс ъкоi' diя"цьна cmi mоlцо,
ПрДТ KШHotcHbodHicmpoBcbKa ГЕС>>, е акцiонернuаr mоварuсmво*t, do 2017р.

публiчнам, зобов'язане весmu бухzалmерськuй облiк, склаdаmu mа
поDаваmu фiнансову звimнiсmь, вidповidно dо МСФЗ.
Зzidна з вuмсzамu сmаmmi 126 Закону УкраIнu кПро рuнкu капimалу mа
ореанiзованi moBapHi ptlHKuD, <Положення пра разкрummя iнформацii
елц imенmамu цiннllх паперi в >>, з аm в ер dэю еноео рiutення,u НКЦil Ф Р Nh 2 8 2 6
Bid 03.12.2013, рiчна iнформацiя про емimенmа € реzульованою
iнфорллацiею mа пidляzае розкрummю елtimенmол4 не пiзнiuле 30 квimня

року, насmупноzо за звimнu*t, Kpi*l звimу про пJlаmеuсi на корuслпь dерасавu,
якuй пidляzае розкраmmю елцiшенmол,t не пiзнiuле 30 червня року,
насmупноzо за звimнuл,t; рiчна iнфорпtацiя про емimенmа розлtiщуеmься на
афiцiйнол,tу ве6*сайmi елlimенmа mа е заzальноdосmупною проmяlолt не
74енu,t як l0 poKiB пiсля Гi розкрummя; вidповidно dо Hoptи сmаmmi 14 Закону
Украiнu Bid 16.07.1999 М996-ПY кIIро бухzалmерсъкuй облiк mа фiнансову
звimнiсmь в YKpaiHi>, ПрДТ кНuжснъоdнiсmровсъка ГЕСD зобов'жане не
пЬнiше нiэtс dо 0l червня року, 1цо насmа€ за звimнuм перiаdо*t,
опрuлюdнюваmu рiчну фiнансову звimнiсmь ржо/й з ауdumорськаfut
Bl]cHoBKo.rи на своtй веб-сmорiнцi; на вlлконання BuJyroz пункmу 235 Сmаmуmу
Пidпрuеласmва, рiчна фiнансова звimнiсmь Товарuсmва пidляzае
обо в' жко вiй перевiрцi нез ал еэlснлlJv, ауdumор ом (ау d umор с ькою ф iрмою) .

5. Обryунmування розмiру бюdаtсеmноzо прuзначення: розл4iр бюdасеmноlо
прltзначення, вuзначенuй вidповidно do плану закупiвель mоварuсmва на
2023 piK, mа сmаноыtmь 991 666,67 (dев'яmсоm dев'яносmо odHa muсяча
шiсmсоm u,liсmdесяm шtсmь zplt*eъb, 67 копiйок), з П[В.

Очilувана варtпiсrпь преlмеtпа заrупiмti: 991 666,67 (dев'яmсоm
dев'яносmо оdна muсяча шiсmсоm шiсmdесяm шiсmь zplt*eltb, б7 копiЙок), э
плв



7. Обtрунmувflння очitувлноi варmосmi преdмеmа заlvпiшi:
Очiкувану варmiсmь преdмеmу закупiвлi вltзначено вidповidно do
cepedHbop?tHnoBozo рiвня цiн, вuзначен()ао на базi цiн mръох Ауdumорiв:

Назва номенклатурrrоi
позицii

BapTicTb посJý/ги
Середнс

арифметичн
е трьох цiн,
грн, з ПДВ

Товариство з
обмежелrою

вiдповiда.пьнiстю
(IнТЕлЕкТ-

CEPBIC)

Товариство з
обмеженою

вiдповiдаrrъвiотю
кМiжнародна

груrlа аудиторiв>

Товариство з
обможекою

*iддовiдаiькiстю
кБЕНТАМС

АУДИТD
Аудкт фiнаrrсовоi
звiтностi ПрАТ
кНижкьоднiстровоька
ГЕС} за 2023 piK,
пi,шотовленоi вi,шrовiдшо
до Мiхrнароднкх
cTattдapTiB фiнапоовоi
звiтtrоотi (МСФЗ),
вiдцовiдrrий код Дк
021:2015 *79л2аOФ-3-
Аудиторськi ýоýлуги.

995 000,00 980 000,00 1 000 000,00 99\ 666,6,|

ВiдповiдаJIьна особа Головний бlхгалтер, Н.Т Т ТtrВЧИШЕНД


