
Посилання на веб-сторінки Регулятора, центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в 
електроенергетичному комплексі, центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, 
операторів системи, адміністратора ринку, адміністратора комерційного обліку, 
Антимонопольного комітету України, енергетичного омбудсмена, інших державних 
органів:  

Посилання на веб-сторінки державних органів та операторів систем  

Державний орган  Веб-сторінка  

Національна комісія, що 
здійснює державне  

регулювання у сфері  

енергетики та комунальних  

послуг  

http://www.nerc.gov.ua/  

Міністерство енергетики та 

вугільної промисловості 

України  

http://mpe.kmu.gov.ua/  

Державна інспекція 

енергетичного нагляду 

України  

https://ua.energy/about/struktura/derzhinspekciya/   

Оптовий постачальник 

електроенергії;  

http://www.er.gov.ua/  Головний Оператор системи 

комерційного обліку 

електроенергії.  

Антимонопольний комітет 

України  
http://www.amc.gov.ua/  

Оператор системи передачі  

(НЕК "УКРЕНЕРГО")  
https://ua.energy/  

Оператори системи розподілу  

ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"  http://cherkasyoblenergo.com/  

ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"  http://www.zoe.com.ua/  

АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"  http://www.oblenergo.kharkov.ua/  

АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"  
https://dtek-oem.com.ua/  

АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"  https://ksoe.com.ua/  

ПрАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"  http://energy.volyn.ua/  

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  
https://dtek-kem.com.ua/   
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АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"  http://www.voe.com.ua/   

ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО"  https://www.toe.com.ua/  

АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО"  http://oblenergo.cv.ua/  

АТ  

"ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"  
https://www.oe.if.ua/   

ПрАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО"  http://www.loe.lviv.ua/   

АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"  https://www.poe.pl.ua/   

АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"  http://www.ztoe.com.ua/   

ПрАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО"  https://www.roe.vsei.ua/   

АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"  https://www.hoe.com.ua/  

АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"  https://chernigivoblenergo.com.ua/  

ПрАТ  

"КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  
http://kiroe.com.ua/  

ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ  

РЕГІОНАЛЬНІ  

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"  

http://www.dtek-krem.com.ua/   

АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"  https://www.soe.com.ua/   

АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"  
https://doe.com.ua/   

АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"  https://www.energy.mk.ua/   

ПрАТ  

"ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"  
https://zakarpat.energy/   

АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"  
http://donetskoblenergo.dn.ua/   

ДОНЕЦЬКА ФІЛІЯ ДП  

"РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ 

МЕРЕЖІ"  

http://dfgpres.dn.ua/   

ДП ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 

ПрАТ "АТОМСЕРВІС"  
http://info.dpem.mk.ua/   

ПрАТ "ПІДПРИЄМСТВО З  

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ  

МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА  

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"  

https://cek.dp.ua/   
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