
Шановні споживачі електричної енергії ! 
 

В зв’язку з проведенням планових робіт по капітальному 
ремонту та технічному обслуговуванню електроустановок 
КМРЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго» за вересень 2013 року , 

відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні 
споживачів за такими адресами: 

 
Час виконання робіт з 8 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 

 
 

Найменування вулиць район 
вул. Барболіна №17, 21/67-55; вул. Курганна №45/10-

20; вул. Тиха №1-13; пров. Дачний №3-20б; вул. 
Ольвіопольська №2-30; вул. Глинки №48-93; вул. 
Новоросійська №22-74; вул. Гранітна №45-88; вул. 
Комарова №32-127; пров. Новоросійський №2-10; 

пров. Сурікова №6,9,11; 

Н.Олексіївка 

вул. 40-років Перемоги №8-85; пров. Зелений №5-14; 
пров. Компаніївський №1-21; пров. Гризодубової №3-

15; пров. Арнаутовський №21-70; тупик 
Арнаутовський №3-5; пров. Вишняківський №27-36; 

Пермський 

вул. Київська №110-118; Н.Балашівка 
Просп. Правди №2а, 2д; вул. Бєляєва №2,9,11,13; вул. 

А. Корольова №34/19; вул. Волкова №12; 
Черемушки 

вул. 1-го Січня №1-19; вул. Ленінградська №3-19; вул. 
Слов’янська №1-31/17; пров. Слов’янський №2-10; 
пров. Котовського №1-8; вул. Миру №22-42а; вул. 
Сакко и Ванцетті №8-47; вул. Братиславська №1-12; 

вул. Червонозорівська №58-90; 

Н.Миколаївка 

вул. Криворізька № 33-51, 42-66; вул. Прирічна №44-
97; вул. Н. Прирічна №1-23; вул. Олімпійська №58-64; 

пров. Новоукраїнський; 
Арнаутово 

вул. Яновського №67-85; вул. Карусельна №35-49; вул. 
Аксьонкіної №61-79; вул. Курганна №54-56; вул. Тиха 
№20-45; пров. Дачний №23-63; вул. Суворова №4-26; 

вул. Ушакова №3-36; 

Н. Олексіївка 

Горисполком Центр 
пров. Спаський №82-119; вул. Чайковського №80-105; 
пров. Чайковського №67-112; вул. Галушкіна  №71-

110; пров. Мухіної №133,35-151/153,40-52; вул. 
Воронцовська №74-97; пров. Воронцовський №3-8; 
туп. Воронцовський №3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 6; вул. Леніна 

№150-179; вул. Шевченко №130-136; 

В.Балка 

Аккустика Ковалівка 
пров. Спаський №2-17; вул. Далекосхідна №2-57; пров. 
Матросова №3-28; вул. Матросова №2-62; вул. Світла 

В.Балка 



№1-58; вул. Світлогорська №1-6; вул. Запорізька №1-
23; 

пров.1-й Новгородський №2-12; пров. 2-й 
Новгородський №1, 2; вул. Новгородська №1-60; туп. 
Новгородський №3-9, 20; вул. Червоноармійська 
№1/25, 27, 28; вул. Станіславського №3, 3а; 

Катранівка 

вул. Шкільна №20-37; вул. О. Кобилянської №1-44; 
пров. О. Кобилянської №2-24; вул. Ручейна №1-61; 

Никанорівка 

вул. А.Тарковського №16 (Пролісок) Центр 
вул. Червонозорівська №23в,23б; Н. Миколаївка 

вул. Панфьорова №11-78; вул. Цілинна №59-67; вул. 
Кіровоградська №49-94; вул. Микитенка №60а, №62; 
пров. Сільський №15, 16, 65, 76; вул. В. Василевської 

№2-58; 

Масляниківка 

вул. Смоленська №1-35; вул. Сімферопольська №1-49; 
вул. Піонерська №1-50;  вул. М. Вовчка №1-53; пров. 

Відбійний №12-50; 
Н.Балашівка 

  
вул. Хабаровська №2-5; вул. Кримська №119; Кущівка 

  
  

вул. Героїв Сталінграда №12-16;  вул. Попова №15; 102 мікрорайон 
вул. Бєляєва  Кардіологічний центр  
Таксопарк  вул. Автолюбителів 102 мікрорайон 

  
вул. Жадова №21-25; 102 мікрорайон 

вул. Ж.Революції №16-20; Ковалівка 
вул. Колодязна №30-40; пров. Тираспільський №1-14; 
пров. Яблуневий №44/1-16; вул. Кропивницького №31, 

№33; 
В.Балка 

  
вул. Короленка №26-42; вул. Добровольського №3-26; 

вул. Леваневського №1а; 
Н.Миколаївка 

вул. Добровольського №15-24; вул.Леваневського 
№1б; 

Н.Миколаївка 

вул. Полтавська №22-35; Центр 
  
  

вул. Гагаріна №3, №3а, №7, №9/15-21;  вул. Пашутіна 
№19, №25; вул. В.Перспективна №15/7; 

Центр 

вул. Суворова  №21-110; пров. Олексіївський №19-70; 
пров. Рибацький №1-28; пров. Глинки №47а; пров. 

Суворовський №27-48; 
Н.Олексіїївка 

вул. Васнецова №3 В.Балка 
вул. Панфіловців  

вул. Героїв Сталінграда №26-28; 102-й м-район 
вул. Єгорова №49-118; вул. Кропивницького №14, В.Балка 



№60-77; пров. Голубиний №1-4; 
просп. Вінниченка №1, №3; пров. Водостічний №9-23; 

вул. Гоголя №26; 
Центр 

Дачі "Колос" Лелеківка 
вул. Волкова №13г (АТС); Черемушки 

вул. Тарана №2-34; вул. Шканди №1-31; пров. 2-й 
Луговий №1-5; пров. 1-й Луговий №5-7; пров. Луговий 
№4, №6; вул. Гідросилівська №1-21; вул. Гуляницького 
№1-35; вул. Ентузіастів №1-47; вул. Окульського №5-

48; вул. Спренжина №4-32; пров. Чернишова; 

Лелеківка 

просп. Університетський №45 к.2, №53 к.2; 101-й м-район 
вул. Попова №4 (Фуршет); 102-й м-район 

  
вул. Андріївська №10а, №12, №12 к.1; №5-33/1; туп. 
Андріївський №4, №6, пров. Обривний №1-31а; вул. 

Пушкіна №3-24; вул. Ж. Революції №27 к.3; 
Биківський 

вул. Смоленська №1-35; вул. Сімферопольська №1-49; 
вул. Піонерська №1-50;  вул. М. Вовчка №1-53; пров. 

Відбійний №12-50; 
Н.Балашівка 

вул. Журбинського №1-22; пров. Журбинського №1-5; 
пров. Виноградний №1-16; вул. Мінська №21-23; пров. 

Мінський №1-20; вул. Московська №1-43; вул. 
Підлісна №1-22/5; вул. Делегатська №1-27/2; пров. 

Комунальний  №1-10; 

Лелеківка 

вул. Нахімова №12-31; пров. Дегтярьова №2-16; вул. 
Габдрахманова №35-71; пров. Габдрахманова №6/18; 
пров. Сонячний №2/31-8; пров. Щербаківський №22-

29; пров. Батарейний №3-11а; 

Черемушки 

просп. Вінниченка №1,3; пров. Водостічний №9-23; 
вул. Гоголя №26; 

Центр 

вул. Тарана №2-34; вул. Шканди №1-31; пров. 2-й 
Луговий №1-5; пров. 1-й Луговий №5-7; пров. Луговий 
№4,6; вул. Гідросилівська №1-21; вул. Гуляницького 
№1-35; вул. Ентузіастів №1-47; вул. Окульського №5-

48; вул. Спренжина №4-32; пров. Чернишова; 

Лелеківка 

пров. Березовий №4-8; пров. Архангельський  №3-8; 
пров. Іванівський  №1-17; вул. Мінська №12-20,155-

167; тупик Азовський №2-18; 
Лелеківка 

вул. Варшавська №26-47; вул. Індустріальна №30-59; 
вул. Ярославська №22-40; вул. Леваневського №5-63; 

вул. Мічуріна №42-48; вул. Короленка 
№13,37,1/39,2/91; вул. Севастопольська №52; вул. 
Каніжська №1-63; вул. Куйбишева №7-84; вул. 

Тельмана №103/14-78/62; вул. Пляжова №97/13-58/52; 
вул. Белінського №49/43-76; вул. Варшавська 

№25,47,50-60; вул. Севастопольська №29,75а,66; вул. 
Короленка №97-109; 

Н. Миколаївка 

пров. Підлісний №1-10; Лелеківка 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              З Повагою Адміністрація КМРЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго» . 
 

вул. Кропивницького №6; Центр 
вул. Смоленська №1-35; вул. Сімферопольська №1-49; 
вул. Піонерська №1-50;  вул. М. Вовчка №1-53; пров. 

Відбійний №12-50; 
Н.Балашівка 

вул. Кропивницького №4, №6, №10, №9; Центр 
вул. Кропивницького №8, №10; Центр 

вул. Бєляєва №3, №5 к.1-3; вул. Волкова №4 к.4,5; Черемушки 
вул. Волкова №4 к.1-4; №6 к.1-5; Черемушки 

просп. Вінниченка №1,3; пров. Водостічний №9-23; 
вул. Гоголя №26; 

Центр 

вул. Андріївська №10а, №12, №12 к.1; №5-33/1; туп. 
Андріївський №4, №6, пров. Обривний №1-31а; вул. 

Пушкіна №3-24; вул. Ж. Революції №27 к.3; 
Биківський 


