
Звіт 

Комітету з аудиту Наглядової ради АТ «УКРТЕЛЕКОМ»  

за 1-ше півріччя 2021 р. 

 

м. Київ         «02» вересня 2021 р. 

 

 

Комітет з аудиту Наглядової ради АТ «УКРТЕЛЕКОМ» у першому півріччі 2021 р. працював 

у складі, затвердженому рішенням Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» 20.05.2019 р. 

 

До складу Комітету з аудиту Наглядової ради АТ «УКРТЕЛЕКОМ» входять: 

Щербинська Яна Володимирівна, член Наглядової ради-незалежний директор (Голова 

Комітету з аудиту); 

Іванова Олена Іванівна, член Наглядової ради - незалежний директор; 

Баринов Олександр Олексійович, Член Наглядової ради. 

 

Станом на 30.06.2021 р. Комітетом з аудиту Наглядової ради АТ «УКРТЕЛЕКОМ» в межах 

компетенції та предмету відання, визначених чинним законодавством України та Положенням про 

Комітет з аудиту, затвердженим Наглядової радою АТ «УКРТЕЛЕКОМ», було проведено 3 засідання, 

на яких розглядалися наступні питання: 

- питання про звільнення з посади внутрішнього аудитора АТ «УКРТЕЛЕКОМ» Русанова Д.В.; 

- питання про визначення умов додаткової угоди до договору №109-SA/2020 від 02.09.2021 

року з аудитором (аудиторською фірмою) з проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ 

«УКРТЕЛЕКОМ», встановлення розміру оплати послуг аудитора (аудиторської фірми) (розглядалось 

двічі). 

 

Після розгляду та обговорення зазначених питань Комітетом з аудиту АТ «УКРТЕЛЕКОМ» 

були надані наступні рекомендації Наглядовій раді АТ «УКРТЕЛЕКОМ»: 

- звільнити Русанова Дениса Володимировича з посади внутрішнього аудитора АТ 

«УКРТЕЛЕКОМ» 11 травня 2021 р. за угодою сторін; 

- надати попередній дозвіл АТ «УКРТЕЛЕКОМ» на укладення з незалежним аудитором 

(аудиторською фірмою) ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КПМГ АУДИТ» 

(ідентифікаційний код 31032100) додаткової угоди до договору від 02.09.2020 року № 109-SA/2020 

(надалі – Договір) на таких умовах: 

- вартість послуг з аудиту фінансової звітності АТ «УКРТЕЛЕКОМ» станом на /та за рік, що 

закінчується 31.12.2020 р., збільшується на 461 440,00 грн. без ПДВ, ПДВ – 92 288,00 грн., разом з ПДВ 

– 553 728,00 (п’ятсот п’ятдесят три тисячі сімсот двадцять вісім гривень 00 коп.) грн. Строк завершення 

надання послуг з аудиту фінансової звітності АТ «УКРТЕЛЕКОМ» станом на /та за рік, що 

закінчується 31.12.2020р., - 19.04.2021 рік; 

- вартість послуг з аудиту фінансової звітності АТ «УКРТЕЛЕКОМ» станом на /та за рік, що 

закінчується 31.12.2021 р., становить 4 627 000,00 грн. без ПДВ, ПДВ - 925 400,00 грн., разом з ПДВ - 

5 552 400, 00 (п’ять мільйонів п’ятсот п’ятдесят дві тисячі чотириста гривень 00 коп.) грн. Строк 

завершення надання послуг з аудиту фінансової звітності АТ «УКРТЕЛЕКОМ» станом на /та за рік, 

що закінчується 31.12.2021 р., - 15.03.2022 рік; 

- вартість послуг з аудиту фінансової звітності АТ «УКРТЕЛЕКОМ» станом на /та за рік, що 

закінчується 31.12.2022 р., становить 4 694 000,00 грн. без ПДВ; ПДВ - 938 800,00 грн., разом з ПДВ - 

5 632 800,00 (п’ять мільйонів шістсот тридцять дві тисячі вісімсот гривень 00 коп.) грн. Строк 

завершення надання послуг з аудиту фінансової звітності АТ «УКРТЕЛЕКОМ» станом на /та за рік, 

що закінчується 31.12.2022 р., - 15.03.2023 рік.; 



- надати попередній дозвіл АТ «УКРТЕЛЕКОМ» на укладення з незалежним аудитором 

(аудиторською фірмою) ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КПМГ АУДИТ» 

(ідентифікаційний код 31032100) додаткової угоди до договору від 02.09.2020 року № 109-SA/2020 

(надалі – Договір) на таких умовах: 

- вартість послуг з аудиту фінансової звітності АТ «УКРТЕЛЕКОМ» станом на /та за рік, що 

закінчується 31.12.2020 р., збільшується на 461 440,00 грн. без ПДВ, ПДВ – 92 288,00 грн., разом з ПДВ 

– 553 728,00 (п’ятсот п’ятдесят три тисячі сімсот двадцять вісім гривень 00 коп.) грн. Строк завершення 

надання послуг з аудиту фінансової звітності АТ «УКРТЕЛЕКОМ» станом на /та за рік, що 

закінчується 31.12.2020р., - 19.04.2021 рік; 

- вартість послуг з аудиту фінансової звітності АТ «УКРТЕЛЕКОМ» станом на /та за рік, що 

закінчується 31.12.2021 р., становить 4 627 000,00 грн. без ПДВ, ПДВ - 925 400,00 грн., разом з ПДВ - 

5 552 400, 00 (п’ять мільйонів п’ятсот п’ятдесят дві тисячі чотириста гривень 00 коп.) грн. Строк 

завершення надання послуг з аудиту фінансової звітності АТ «УКРТЕЛЕКОМ» станом на /та за рік, 

що закінчується 31.12.2021 р., - 20.04.2022 рік; 

- вартість послуг з аудиту фінансової звітності АТ «УКРТЕЛЕКОМ» станом на /та за рік, що 

закінчується 31.12.2022 р., становить 4 694 000,00 грн. без ПДВ; ПДВ - 938 800,00 грн., разом з ПДВ - 

5 632 800,00 (п’ять мільйонів шістсот тридцять дві тисячі вісімсот гривень 00 коп.) грн. Строк 

завершення надання послуг з аудиту фінансової звітності АТ «УКРТЕЛЕКОМ» станом на /та за рік, 

що закінчується 31.12.2022 р., - 20.04.2023 рік; 

- якщо рівень інфляції у 2021 році перевищить 7% станом на дату підписання акту приймання-

передачі Послуг з аудиту звітності станом на /та за рік, що закінчується 31 грудня 2021 року, ціна 

Послуг з аудиту звітності станом на /та за рік, що закінчується 31 грудня 2022 року, буде переглянута 

та узгоджена Сторонами у Додатковій угоді до Договору. 

 

Рекомендації (пропозиції) Комітету з аудиту Наглядової ради АТ «УКРТЕЛЕКОМ» оформлені 

відповідними рішеннями у протоколах засідань Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ 

«УКРТЕЛЕКОМ». 

 

 

Голова Комітету                                (підпис)                                                 Я.В. Щербинська 


