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Ідентифікаційний код ЄДРПОУ










Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується
статтею 21 Закону України "Про державну статистику" 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою 
відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення

Електробаланс, склад енергетичного устаткування
і звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних установок)
за_______рік

Подають:
Термін подання
№ 24-енергетика
(річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату
01.09.2010  № 371
юридичні особи (підприємства), відокремлені підрозділи юридичних осіб, які за першим (основним) видом діяльності за КВЕД відносяться до промислових
не пізніше 
20 січня

- органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення діяльності)



Респондент:
Найменування: __________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження (юридична адреса): ______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу)
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): ______________________________

 _______________________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа  тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу)

1. Електробаланс                                                                                                                                    (тис.кВт·год) 
№
рядка
Кількість
А
Б
1
А. Надходження


Вироблено електроенергії
01

Одержано зі сторони (від кого і скільки вказати на зворотній стороні бланка)
02

Усього надходження (ряд.01+02)
03

Б. Витрати


Спожито всього (ряд.05+06+07+08+09)
04

у тому числі:
електроапаратами на технологічні процеси (сушка, нагрівання, електрозварювання, електроліз, електроплавка та ін.)
05

електродвигунами на рушійну силу
06

на освітлення виробничих приміщень
07

витрачено на власні потреби електростанцій
08

втрати у заводських мережах, трансформаторних підстанціях і перетворювачах
09

Відпущено (спожито) – усього (уключаючи відпуск своїм непромисловим підрозділам) (ряд.11+12+13+14+15+20+21+28+31)
10

у тому числі:
підприємствам сільського господарства, мисливства, лісового господарства
11

підприємствам рибальства, рибництва
12

підприємствам добувної промисловості
13

підприємствам переробної промисловості
14

підприємствам з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (ряд.16+17+18+19)
15




у тому числі:
підприємствам з виробництва та розподілення електроенергії
16

підприємствам з виробництва та розподілення газу
17

підприємствам з постачання пари та гарячої води
18

підприємствам зі збирання, очищення та розподілення води
19

підприємствам будівництва
20

підприємствам транспорту та зв’язку – усього (ряд.21  ряд.22)
21

з них:
наземного, водного та авіаційного транспорту (ряд.22  ряд.23+25+26+27)
22

у тому числі:
залізничного транспорту (ряд.23  ряд.24)
23

з нього на електротягу залізниці
24

трамваям і тролейбусам
25

з транспортування сирої нафти та нафтопродуктів трубопроводами
26

з транспортування газу трубопроводами
27

підприємствам торгівлі, закладам освіти, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, підприємствам інших видів діяльності, не перелічених вище (ряд.29+30)
28

у тому числі:
у містах і селищах міського типу
29

у сільській місцевості
30

на освітлення квартир та інші комунально-побутові потреби населення (ряд.32+33)
31

у тому числі:
у містах і селищах міського типу
32

у сільській місцевості
33

Усього витрат (ряд.04+10)
                           (ряд.34 = ряд.03)
34





2. Склад енергетичного устаткування, яке обслуговує виробничий процес
(без устаткування електростанцій)
(на 1 січня наступного за звітним року)
Види устаткування
№
рядка
Установлене устаткування


кількість, од
сумарна максимально тривала
марочна потужність, кВт
А
Б
1
2
Механічні двигуни
40


Електродвигуни
60


Електроапарати
70



3. Звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних установок)
(відомості наводяться щодо кожної електростанції (електрогенераторної установки) окремо)

№
з/п
Найменування електростанції (паротурбінна, дизельна, локомобільна та ін.) і місцезнаходження (область, населений пункт)
Стаціо-нарна – “1”, пере-       сувна – “2”
Потужність
електростанції
на 1 січня
наступного за
звітним року, кВт
Виробництво
електроенергії у звітному році, тис.кВт·год
Примітка 1)
А
Б
1
2
3
4































Усього





з них пересувні




 1) У графі 4 указують причину зміни потужності на 1 січня наступного за звітним року у порівнянні з потужністю на 1 січня звітного року.

Указати:
 від кого і скільки електроенергії одержано зі сторони (за рядком 02):






 кому і скільки електроенергії відпущено щодо кожного споживача, що включені до рядків 13, 14, 15:








Примітка. Розподіл електроенергії за рядками 11–28 здійснюється за видами діяльності згідно із КВЕД, до яких віднесені підприємства-споживачі відповідно до їх першого (основного) виду діяльності в ЄДРПОУ.



____________________________________________________               _______________________________________________
      Місце підпису керівника (власника) та/або особи,                                                                      (П.І.Б.)
    відповідальної за достовірність наданої інформації


____________________________________________________               _______________________________________________
                                                                           (П.І.Б.)

телефон: ________________________ факс: ______________________ електронна пошта: ____________________________


