Зауваження та пропозиції BRDO
до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом (далі – Ліцензійні умови)
1. Абзац сьомий пункту 4 проекту Ліцензійних умов та Додаток 6 пропонуємо
виключити, оскільки відповідно до частини одинадцятої
статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (далі Закон
№ 222) ліцензійними умовами встановлюються вимоги до документів, зазначених у цій частині,
а затвердження ліцензійними умовами змісту заяви про переоформлення ліцензії положеннями
Закону № 222 не передбачено.
2. Положення підпункту 4 пункту 5 проекту Ліцензійних умов пропонуємо виключити
оскільки відповідно до пункту 5 частини дев’ятої статті 9 Закону № 222 зазначене положення
повинно бути встановлено у спеціальних вимогах до ліцензійних умов.
3. Пункт 6 проекту Ліцензійних умов привести 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 зв’язку з цим, у кадрових вимогах до ліцензійних умов необхідно зазначати
мінімальну кількість працівників, необхідних ліцензіату для забезпечення здійснення ним
господарської діяльності в повному обсязі;
Наявність у працівника, прийнятого на роботу ліцензіатом, необхідної освіти,
кваліфікації та стажу, що підтверджується відповідними документами, а саме: атестатом,
дипломом, сертифікатом, трудовою книжкою тощо.
В ліцензійних умовах необхідно зазначати освіту, кваліфікацію та стаж роботи кожного
працівника, якого слід прийняти на роботу для забезпечення можливості здійснення ліцензіатом
господарської діяльності.
4. Підпункт 1 пункту 7 проекту Ліцензійних умов пропонуємо виключити, оскільки його
положення дублюють положення частини другої статті 14 Закону № 222. Крім того, положення
підпункту 1 не відноситься до організаційних вимог, визначених у частині дев’ятій статті 9
Закону № 222.
5. Підпункт 2 пункту 7 проекту Ліцензійних умов пропонуємо виключити, оскільки
зазначене положення передбачене у частині третій статті 2 Закону № 222. Крім того, положення
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підпункту 2 не відноситься до організаційних вимог, визначених у частині дев’ятій статті 9
Закону № 222.
6. У підпунктах 6 і 7 пункту 7 проекту Ліцензійних умов слова «законодавства України»
замінити словами «Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»».
7. У другому реченні підпункту 8 пункту 7 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 переоформлення ліцензії.
8. Підпункт 9 пункту 7 проекту Ліцензійних умов пропонуємо виключити, оскільки
підстави та порядок переоформлення ліцензії передбачені у частині п’ятнадцятій статті 13
Закону № 222. Крім того, положення підпункту 9 не відноситься до організаційних вимог,
визначених у частині дев’ятій статті 9 Закону № 222.
9. Підпункти 10, та 12 пункту 7 проекту Ліцензійних умов пропонуємо виключити,
оскільки їх положення не відноситься до організаційних вимог, які встановлюються до суб’єкта
господарювання відповідно до пункту 3 частини дев’ятої статті 9 Закону № 222.
10. Підпункт 11 пункту 7 проекту Ліцензійних умов пропонуємо виключити, оскільки
зазначене положення передбачене у частині восьмій статті 15 Закону № 222. Крім того,
положення підпункту 11 не відноситься до організаційних вимог, визначених у частині дев’ятій
статті 9 Закону № 222.
11. Підпункт 12 пункту 8 проекту Ліцензійних умов та Додаток 7 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.
12. Положенням підпункту 13 пункту 8 проекту Ліцензійних умов пропонується
передбачити, що ліцензіат повинен дотримуватись обмежень 
установлених органом
ліцензування
, щодо суміщення видів господарської діяльності. Разом з цим, зазначене положення
не узгоджується із пунктом 5 частини дев’ятої статті 9 Закону № 222, яким встановлено, що
ліцензіат повинен дотримуватись спеціальних вимог, 
передбачених законом
, стосовно
обмеження щодо суміщення здійснення видів господарської діяльності.
У зв’язку з цим,
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пропонуємо підпункт 13 пункту 8 привести у відповідність до вимог Закону № 222 або
виключити зазначене положення з проекту Ліцензійних умов.
13. Положення підпункту 16 пункту 8 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 або виключити зазначений підпункт.
14. Підпункт 29 пункту 8 проекту Ліцензійних умов пропонуємо викласти у такій
редакції: «29) забезпечити енергопостачання в умовах надзвичайного стану, особливого періоду
та у разі надзвичайних ситуацій в об'єднаній енергетичній системі України відповідно до статті
23 Закону України «Про електроенергетику»».
15. 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.
___________________

