Зауваження та пропозиції BRDO
до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з постачання теплової енергії
(далі – Ліцензійні умови)
У підпункті 2 пункт 6 проекту Ліцензійних умов після слів «копія паспорта керівника
здобувача ліцензії» доповнити словами «(або довіреної особи)», відповідно до частини третьої
статті 11 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (далі Закон
№ 222).
Підпункт 3 пункту 6 проекту Ліцензійних умов пропонуємо включити у зв’язку з тим,
що а ні статтею 11 Закону № 222, якою встановлено документи які повинні подаватися
здобувачем ліцензії для її одержання, а ні іншими положеннями зазначеного Закону не
передбачено положення щодо подання здобувачем ліцензії разом із завою про отримання
ліцензії довіреності, у разі, якщо заява подається уповноваженою особою здобувача ліцензії.
Пункт 8 проекту Ліцензійних умов та Додаток № 4 до зазначеного проекту виключити,
оскільки частиною п’ятнадцятої статті 13 Закону № 222 встановлено, що у разі виникнення
підстави для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов’язаний протягом місяця подати до органу
ліцензування заяву про переоформлення ліцензії та документи (їх копії (фотокопії), засвідчені
ліцензіатом), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії. Тобто,
положення Закону № 222 не встановлює обов’язок органу ліцензування затверджувати у
Ліцензійних умовах зразок заяви про переоформлення ліцензії.
У Додатку 1 до Ліцензійних умов пропонуємо виключити положення стосовно
зазначення у заяві про отримання ліцензії банківських реквізитів ліцензіата (№ рахунку,
найменування банку, МФО), а також положення такого змісту «З порядком отримання ліцензії,
ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії
ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати» у зв’язку з тим, що зазначені положення не
узгоджуються із частиною другою статті 11 Закону № 222.
Привести пункт 9 проекту Ліцензійних умов у відповідність до пункту 2 частини
дев’ятої статті 9 Закону № 222 в частині доповнення положенням щодо наявності у певних
працівників відповідної освіти, кваліфікації та (або) стажу роботи, зокрема у фізичних осіб 
підприємців, мінімальної частки кваліфікованих працівників за певними посадами, які уклали
трудові договори з ліцензіатом); даних про наявність трудових договорів з усіма найманими
працівниками.
У пункті 10 проекту Ліцензійних умов слова «кадрових умов» замінити словами
«організаційних вимог», що буде відповідати назві розділу ІІІ у якому міститься організаційні
вимоги.
У підпункті 1 та 2 пункту 10 слова «законодавства України» замінити словами «Закону
України «Про ліцензування видів господарської діяльності»».
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Положення підпункту 8 пункту 10 проекту Ліцензійних умов, яким передбачається
встановити що ліцензіат повинен виконувати рішення органу ліцензування у строки,
встановлені відповідним рішенням пропонуємо виключити, оскільки відповідно до частини
першої статті 9 Закону № 222 ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги ліцензійних умов
відповідного виду господарської діяльності, а здобувач ліцензії для її одержання  відповідати
ліцензійним умовам.
Положення підпункту 10 пункту 10 проекту Ліцензійних умов, яким передбачається
встановити що ліцензіат повинен надавати органу ліцензування документи та інформацію,
необхідні для виконання ним своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом
ліцензування пропонуємо доопрацювати з метою конкретизації щодо яких саме документів та
інформації йдеться мова, а також чітко визначити обсяги та строки подачі ліцензіатом
зазначених документів та інформації органу ліцензування у проекті Ліцензійних умов або
виключити зазначений підпункт.
Друге речення підпункту 3 пункту 10 проекту Ліцензійних умов пропонуємо викласти
у такій редакції: «У разі виникнення підстави для переоформлення ліцензії ліцензіат
зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення
ліцензії та документи (їх копії (фотокопії), засвідчені ліцензіатом), що підтверджують наявність
підстав для переоформлення ліцензії.».
У підпункті 7 пункту 12 проекту Ліцензійних умов слова «укладеного згідно з типовим
договором» виключити, оскільки відповідно до статті 25 Закону України «Про
теплопостачання» теплогенеруюча, теплотранспортна та теплопостачальна організації мають
право укладати договори купівліпродажу теплової енергії із споживачами. Жодних положень
щодо типової форми договорів стаття 25 Закону України «Про теплопостачання» не
передбачає.
Пунктом 5 частини дев’ятої статті 9 Закону № 222 встановлено, що вимоги ліцензійних
умов до суб’єкта господарювання мають бути обумовлені особливостями провадження виду
господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та повинні включати спеціальні вимоги,
передбачені законом, стосовно обмеження щодо суміщення здійснення видів господарської
діяльності.
У зв’язку з цим, підпункт 17 пункту 12 проекту Ліцензійних умов, яким пропонується
встановити, що ліцензіат повинен дотримуватись обмежень щодо суміщення видів
господарської діяльності, встановлених органом ліцензування пропонуємо виключити.

