Додаток 10
до договору електропостачальника
про надання послуг з розподілу
електричної енергії
від "___"_________20___ №__________

Фактичні (звітні) обсяги купівлі електричної енергії Постачальником __________________________(код ЄДРПОУ __________________, ЕІС-код______________________), у тому числі з розбивкою по площадках
вимірювання групи «а» та групи «б», та фактичний (звітний) корисний відпуск електричної енергії по кожному споживачу, у тому числі з розбивкою окремо по площадках вимірювання групи «а» та групи
«б»
за ___________________ 20___ року
Оператор системи розподілу АТ "Харківобленерго" (код ЄДРПОУ 00131954, ЕІС-код 62X1086048381446)
Споживач
№
п/п

1
1.

ЄДРПОУ

ЕІС Код
Споживача
(Х-типу)(за
наявності)

Найменування

2

Обсяг постачання електричної енергії, кВт.год
Всього обсяг постачання електричної енергії

3

№, дата договору з
Оператором системи

4

5

Споживач 1

група "а"
Всього
6 (7+8+9+10)

по 1 класу
напруги
7

по 2 класу
напруги
8

У т.ч. по споживачах, які здійснюють оплату
послуг з розподілу через Постачальника

група "б"
по 1 класу
напруги
9

по 2 класу
напруги
10

Всього
11 (12+13)

по 1 класу
напруги
12

по 2 класу
напруги
13

договор №__ Споживача 1
договор №__ Споживача 1

…
всього по Споживачу 1
2.

Споживач 2

договор №__ Споживача 2
договор №__ Споживача 2

…
всього по Споживачу 2
…

Споживач …

договор №__ Споживача …
договор №__ Споживача …

…
всього по Споживачу …
Споживачі ПУП *
Всього по Постачальнику
Примітка:
У разі постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг послугу з розподілу електричної енергії для потреб споживачів, електроустановки яких приєднані до мереж Оператора системи, оплачує
постачальник універсальних послуг за усією сукупністю споживачів, постачання яким здійснює постачальник універсальних послуг.
* У разі, якщо Постачальник виконує функції постачальника універсальних послуг для споживачів, електроустановки яких приєднані до мереж Оператора системи, обсяг постачання електричної енергії по таким
споживачам зазначається одною строкою по відповідній групі ("а"/"б") за усією сукупністю споживачів, постачання яким здійснює постачальник універсальних послуг.

Оператор системи

Постачальник

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"
Посада керівника (уповноваженої особи)

______________________________________

________ /___________________/
(підпис)

Посада керівника (уповноваженої особи)

(ПІБ)

м.п.

________ /___________________/
(підпис)

(ПІБ)

м.п.

Оператор системи

Постачальник

_________________ /___________________________________/
(підпис)
ПІБ
м.п.

_________________ /___________________________________/
(підпис)
ПІБ
м.п.

