
ІНФОРМАЦІЙНЕ ОГОЛОШЕННЯ 

на проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності  

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 

ФЕРОСПЛАВІВ» 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» 

оголошує конкурс  з відбору суб`єктів аудиторської діяльності, які можуть бути 

призначені для надання послуг з обов`язкового аудиту фінансової звітності 

відповідно до міжнародних стандартів аудиту за 2020 рік. 

Найменування замовника: Акціонерне товариство «НІКОПОЛЬСЬКИЙ 

ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» 

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 00186520 

Місцезнаходження замовника: 53200, Україна, Дніпропетровська область, 

місто Нікополь, вулиця Електрометалургів, 310  

Поштова адреса: 53200, Україна, Дніпропетровська область, місто Нікополь, 

вулиця Електрометалургів, 310  

Контактні дані:          auditcomiti@nzf.com.ua 

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: відповідно до 

умов тендерної документації (запиту цінових пропозицій) 

Кінцевий термін формування аудиторського висновку - відповідно до умов 

тендерної документації (запиту цінових пропозицій) 

Відомості про предмет та об’єм перевірки - відповідно до тендерної 

документації (запиту цінових пропозицій) 

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій з підтвердними 

документами: 10.04.2020 року до 17-00 години за Київським часом. 

Порядок подання конкурсних пропозицій претендентами: відповідно до 

вимог тендерної документації (запиту цінових пропозицій) 

 

Пропозиції надсилати на поштову адресу підприємства та/або на електроні 

адреси:  auditcomiti@nzf.com.ua 

 



З метою детального ознайомлення з процесом та умовами проведення конкурсу 

на офіційному веб-сайті nzf.com.ua у розділі «Корпоративне 

управління/Аудиторський комітет». 

 

Ви можете звернутись за наступним посиланням: 

Порядок проведення конкурсу 

Тендерна документація-2020 

Анкета-2020(Додаток 1 до тендерної документації) 
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