Зауваження та пропозиції BRDO
до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з передачі електричної енергії
(далі – Ліцензійні умови)
1. Пункт 8 проекту Ліцензійних умов та Додаток 4 пропонуємо виключити, оскільки
відповідно до частини одинадцятої статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів
господарської діяльності» (далі Закон № 222) ліцензійними умовами встановлюються зміст та
форма заяви про одержання ліцензії; документів,що додаються до заяви про одержання ліцензії;
опису документів, що подаються для одержання ліцензії; документів щодо кожного місця
провадження господарської діяльності.
Таким чином, затвердження ліцензійними умовами змісту заяви та форми про переоформлення
ліцензії положеннями Закону № 222 не передбачено.
2. Нумерацію пунктів проекту Ліцензійних умов привести у відповідність (відсутній
пункт 6 проекту).
3. Пункт 9 проекту Ліцензійних умов необхідно привести у відповідність до вимог
пункту 2 частини 9 статті 9 Закону № 222, в частині чіткого визначення мінімальної кількості
працівників за окремими посадами, яка повинна в повному обсязі забезпечувати можливість
здійснення ліцензіатом господарської діяльності.
В проекті Ліцензійних умов необхідно зазначати освіту, кваліфікацію та стаж роботи
кожного працівника, якого слід прийняти на роботу для забезпечення можливості здійснення
ліцензіатом господарської діяльності з урахуванням законодавства про працю та освіту.
Слід також зазначити, що запропонована органом ліцензування редакція підпункту 1
пункту 9 проекту Ліцензійних умов про необхідність ліцензіата забезпечити наявність трудових
договір (контрактів) з усіма найманими працівниками, укладених згідно з главою ІІІ Кодексу
законів про працю України, суперечить пункту 1 частини 10 статті 9 Закону, якою встановлено,
що до ліцензійних умов не можуть бути включені вимоги щодо додержання законодавства
України у відповідній сфері та/або окремих законів у цілому.
З огляду на зазначене, в ліцензійних умовах повинен бути вказаний порядок прийняття
працівників на роботу, в залежності від їх посади та функціональних обов’язків, який має
відповідати вимогам законодавства про працю в частині укладення безстрокових трудових
договорів (укладаються на невизначений строк); строкових трудових договорів (укладаються на
визначений строк, встановлений за погодженням сторін); трудових договорів на час виконання
певної роботи.
4. У підпунктах 1 та 2 пункту 10 проекту Ліцензійних умов слова «законодавства
України» замінити словами «Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»».
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5. У другому реченні підпункту 3 пункту 10 проекту Ліцензійних умов слова «разом з
копіями документів, які підтверджують зазначені зміни» виключити, оскільки підпунктом 3
частини дев’ятої статті 9 Закону № 222 встановлено, що ліцензійні умови повинні містити
організаційні вимоги щодо строку повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних (у
тому числі розширення, звуження), зазначених у документах, що додавалися до заяви, який не
може бути меншим, ніж один місяць з дня настання таких змін. Таким чином, зазначені
положення не містять обов’язок ліцензіата подавати органу ліцензування разом з
повідомленням ще і копії документів, які підтверджують зазначені зміни.
Частиною п’ятнадцятою статті 13 Закону № 222 встановлено, що ліцензіат подає органу
ліцензування копії (фотокопії) документів у разі виникнення підстав для переоформлення
ліцензії.
6. Підпункти 8 та 9 пункту 10 проекту Ліцензійних умов виключити, оскільки
запропоновані положення не є предметом ліцензійних умов. Процедура здійснення державного
нагляду (контролю), права та обов’язки суб’єкта господарювання визначені Законом України
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
7. Положення підпункту 10 пункту 10 проекту Ліцензійних умов, яким передбачається
встановити що ліцензіат повинен надавати органу ліцензування документи та інформацію,
необхідні для виконання органом ліцензування 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.
8. Відповідно до пункту 3 частини дев’ятої статті 9 Закону № 222 пункт 10 проекту
Ліцензійних умов пропонуємо доповнити організаційними вимогами щодо провадження виду
господарської діяльності виключно з використанням засобів їх провадження, що зазначені у
відомостях про них, які подаються органу ліцензування згідно з вимогами цих ліцензійних
умов.
9. До підпункту 2 пункту 11 проекту Ліцензійних умов внести зміни, зазначивши більш
чіткі вимоги до технічної та ремонтної бази, необхідної для надійної експлуатації
магістральних та міждержавних електричних мереж та проведення плановопопереджувальних
ремонтів.
10. Підпункт 24 пункту 12 проекту Ліцензійних умов та Додаток 6 пропонуємо
виключити враховуючи те, що частиною дев’ятою статті 9 Закону № 222 не передбачена вимога
щодо необхідності встановлювати у ліцензійних умовах переліку нормативноправових актів у
відповідних сферах.
Зазначені нормативноправові акти, що регулюють діяльність у сфері електроенергетики
пропонуємо розмістити на офіційному вебсайті органу ліцензування, які будуть
підтримуватися в контрольному стані органом ліцензування.
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11. Відповідно до пункту 5 частини дев’ятої статті 9 Закону № 222 вимоги до
ліцензійних умов до суб’єкта господарювання включають спеціальні вимоги, передбачені
законом, стосовно обмеження щодо суміщення здійснення видів господарської діяльності.
У зв’язку з цим, підпункт 31 пункту 12 проекту Ліцензійних умов, яким пропонується
встановити, що ліцензіат повинен дотримуватися обмежень, установлених органом
ліцензування, щодо суміщення видів господарської діяльності виключити.
12. Абзац перший підпункт 35 пункту 12 проекту Ліцензійних умов пропонуємо
виключити з огляду на нижчезазначене.
Підпунктами 3 та 4 пункту 12 Проекту встановлюється обов’язок ліцензіата надання до
органу ліцензування інформації про результати виконання вимог при провадженні інших, крім
ліцензованого, видів діяльності у вигляді квартальних та річних звітів та недопущення при
провадженні інших, крім ліцензованого, видів діяльності зловживання монопольним
становищем, яке вони займають на ринку, що перебуває у стані природної монополії, щодо
споживачів та суб’єктів господарювання на інших ринках.
Проте, ліцензійні вимоги повинні встановлювати тільки вимоги до ліцензіата, що
здійснює види господарської діяльності, визначені в статті 7 Закону № 222.
Разом з тим, здійснення контролю за недопущенням зловживання монопольним
становищем відноситься до повноважень Антимонопольного комітету України.
Крім того, підпункт 2 та 5 пункту 12 проекту Ліцензійних умов суперечать вимогам
пункту 5 частини дев’ятої статті 9 Закону № 222, відповідно до яких ліцензійними умовами
можуть встановлюватись обмеження до ліцензіата тільки в тому випадку, коли зазначені
обмеження встановлені для нього на рівні закону.
В свою чергу, такі обмеження можуть стосуватися тільки встановлених законом
обмежень щодо: суміщення здійснення видів господарської діяльності; провадження діяльності
тільки юридичними особами або юридичними особами окремих організаційно – правових
форм; розміру капіталу; здійснення над суб’єктом господарювання контролю та/або створення
умов для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України
резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України.
13. У Додатку 1 до проекту Ліцензійних умов пропонуємо виключити положення щодо
зазначення у заяві про отримання ліцензії банківських реквізитів здобувача ліцензії (№ 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» оскільки, частиною другою статті 11 Закону № 222 передбачена
інформація, яка повинна міститися у заяві про отримання ліцензії.
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