Зауваження та пропозиції BRDO
до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з виробництва електричної енергії
(далі – Ліцензійні умови)
Абзац сьомий пункту 5 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.
Пункт 7 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 підпункті 1 та 2 пункту 8 слова «законодавства України» замінити словами «Закону
України «Про ліцензування видів господарської діяльності»».
У другому реченні підпункту 3 пункту 8 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.
Разом з цим, частиною п’ятнадцятою статті 13 Закону № 222 передбачено, що підставою
для переоформлення ліцензії є зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування
не пов’язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи
 підприємця.
У разі виникнення такої 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. Ліцензія, видана ліцензіату на паперовому носії, також додається
до заяви про переоформлення ліцензії.
Підпунктом 6 пункту 8 проекту Ліцензійних умов пропонується встановити, що
ліцензіат повинен надавати органу ліцензування достовірну звітність за ліцензованим видом
діяльності та фінансову звітність в обсязі, порядку і строки, визначені відповідним
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нормативноправовим актом органу ліцензування
, що в свою чергу не узгоджується із
положенням частини дев’ятої статті 9 Закону № 222, якою встановлено, що вимоги ліцензійних
умов до суб’єкта господарювання мають включити організаційні вимоги щодо подання
ліцензіатом 
передбаченої законом
звітності.
Положення підпункту 7 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.
Підпункт 8 пункту 8 проекту Ліцензійних умов пропонуємо виключити, оскільки
частиною другою статті 12 Закону України «Про електроенергетику» передбачено, що
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних
послуг, відповідно до покладених на неї завдань здійснює безперешкодно перевірки
дотримання умов ліцензованої діяльності.
Підпункт 10 пункту 10 проекту Ліцензійних умов пропонуємо виключити, оскільки
зазначене положення не відноситься до організаційних вимог, які встановлюються до суб’єкта
господарювання відповідно до пункту 3 частини дев’ятої статті 9 Закону № 222.
Підпункти 11 та 12 пункту 10 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.
Положення підпункту 13 пункту 10 проекту Ліцензійних умов пропонуємо
доопрацювати з метою конкретизації та встановлення у Ліцензійних умовах положень стосовно
дотримання ліцензіатом обмежень, установлених органом ліцензування, щодо суміщення видів
господарської діяльності або зробити відповідне посилання на норми законодавства, якими
встановлюються зазначені обмеження.
Підпункт 15 пункту 10 проекту Ліцензійних умов виключити.
Положення підпункту 17 пункту 10 проекту Ліцензійних умов, відповідно до якого
ліцензіат при провадженні ліцензованої діяльності повинен дотримуватись спеціальних вимог
щодо інформування на своєму вебсайті або в засобах масової інформації в порядку,
встановленому законодавством про зміну тарифу на виробництво електричної енергії
пропонуємо перенести до пункту 8, яким встановлюються організаційні вимоги, яких ліцензіат
повинен дотримуватись.
Підпункт 18 пункту 10 проекту Ліцензійних умов пропонуємо виключити, оскільки
порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у
володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та
інформації, що становить суспільний інтерес визначено у Законі України «Про доступ до
публічної інформації».
Підпункт 19 пункту 10 проекту Ліцензійних умов пропонуємо виключити, оскільки
положеннями законів України «Про правовий режим надзвичайного стану» та «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію» чітко визначено особливості діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в
умовах надзвичайного стану, а також обов’язки підприємств, установ і організацій незалежно
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від форми власності, повноваження і відповідальність посадових осіб та обов’язки громадян
щодо здійснення мобілізаційних заходів.
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» у зв’язку з тим, що зазначені положення не
узгоджуються із частиною другою статті 11 Закону № 222.
Додаток 7 до проекту Ліцензійних умов пропонуємо виключити враховуючи те, що
частиною дев’ятою статті 9 Закону № 222
не встановлена вимога щодо необхідності встановлювати у додатку до ліцензійних умов
переліку нормативноправових актів у відповідних сферах.
Зазначені нормативноправові акти, що регулюють діяльність у сфері електроенергетики
пропонуємо розмістити на офіційному вебсайті органу ліцензування, які будуть постійно
підтримуватися в контрольному стані.
____________________

