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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

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 
за __________рік
(надається по кожній електростанції окремо)

Подають:
Термін подання
№ 6-тп (ес)
(річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату України
09.10.2012 № 413 (зі змінами)
юридичні особи, які мають 
електростанції потужністю 500 кВт і більше

- територіальному органу Держстату
не пізніше 
20 січня


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. Загальні відомості
Підкреслити:
Код типу електростанції: 1е (теплова електростанція, призначена для виробництва електроенергії); 1к (теплоцентраль (теплова 
електростанція з комбінованим циклом виробництва електричної та теплової енергії)); 2 (гідроелектростанція); 
3 (атомна електростанція); 4 (вітрова електростанція); 5 (гідроакумулююча електростанція); 6 (сонячна електростанція); 
7 (геотермальна електростанція); 8 (інша (вказати яка)_____________________________________________________________________).
Електростанція входить до складу ОЕС: 	так, 	ні.
Електростанція здійснювала відпуск електроенергії до ОЕС: 	так, 	ні.
Електростанція використовувалася на умовах оренди: 	    так (з______________по______________), 	ні.
Найменування електростанції:




Установлена потужність електростанції 
станом на 1 січня наступного за звітним року
Потужність, яка є у розпорядженні електростанції
станом на 1 січня наступного за звітним року
електрична,
кВт
теплова по турбоагрегатах, Гкал/год
електрична,
кВт
теплова по турбоагрегатах,
Гкал/год
1
2
3
4





Указати: 
причини зміни установленої потужності порівняно з потужністю станом на 1 січня звітного року:





причини розриву між установленою потужністю і потужністю, яка є у розпорядженні електростанції:






2. Експлуатаційні дані

Показники
Одиниця виміру
Код рядка
Фактично
А
Б
В
1
Вироблено електроенергії
тис.кВт·год
01

Відпущено електроенергії з шин
(ряд.01  (ряд.04 + ряд.05 – ряд.06) – ряд.07)
-"-
02

Відпущено теплоенергії зовнішнім споживачам
Гкал
03

Витрати електроенергії на власні виробничі потреби 



на виробництво електроенергії
тис.кВт·год
04

на відпуск теплоенергії
-"-
05

Купована електроенергія на власні виробничі потреби електростанції (ряд.06 ≤ ряд.04 + ряд.05)
-"-
06

Втрати електроенергії, пов’язані з її відпуском
-"-
07

Витрати електроенергії ГАЕС на заряд тощо
-"-
08





Пояснення:

Витрати електроенергії на виробництво інших видів продукції (стиснутого повітря тощо), тис.кВт·год:
Купована електроенергія на виробництво інших видів продукції (стиснутого повітря тощо), тис.кВт·год:
















    ___________________________________________                               ________________________________________
Місце підпису керівника (власника) та/або особи,                                                                       (ПІБ)
відповідальної за достовірність наданої інформації

___________________________________________                                 _______________________________________
                                                                                                                                                            (ПІБ)

телефон: _____________________ факс: ____________________ електронна пошта: ____________________________

