
 
 
 

Шановні споживачі електричної енергії ! 
 

В зв’язку з проведенням планових робіт по капітальному ремонту та 
технічному обслуговуванню електроустановок КМРЕМ ПАТ 

«Кіровоградобленерго» за листопад 2013 року , відбудуться тимчасові 
перерви в електропостачанні споживачів за такими адресами: 

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

 
вул. Гмирьова №18-53; вул. Шумілова  №52-69; вул. Садова 
№25-66; вул. Кавказька  площа №16-24; пров. Сінний №1-
12; пров. Давидівський №1-24; вул. Прогонна №31-49; 
тупик Прогонний №1-16; вул. 20 років Міліції  №74-82;  

Пермський  

вул. Кропивницького №8,10; Центр 
вул. Конєва №9; Черемушки 
вул. Б. Хмельницького №211-294; пров. Лозовий №1-14; 
вул. Загорська №2-10;  

Лелеківка 

вул.  Верхня Биківська №25-44; вул. Пушкіна №19-44; пров. 
Знам’янський  №6-10; пров. Сухумський №1-4; вул. 
Сухумська №3-24; вул. Тобілевича №1-29; вул. Каховська 
№3-14; вул. Артема №1-12; 

Биківський 

вул. Новгородська №43-96; вул. Далекосхідна №92-123; 
пров. Матросова  №89-106; вул. Матросова №116-
124,11/198; вул. Світла №81,108; вул. Дворцова №190,198; 

В.Балка 

вул. Тернопільська №2-35; вул. Інгульська №64-89; вул. 
Краснодарська №1, 8/1; вул. Кременчуцька №1-62; вул. 1-ї 
П'ятирічки №8, №12; 

Н.Балашівка 

вул. Ж. Революції №1;  Ковалівка 
проїзд Петровського №1-59; вул. Петровського №21-88; 
вул. Зарічна №28-50; вул. Балашовська №1-23; вул 
П.Тльятті №1-27; 

Ст.Балашівка 

вул. Слави №20; вул. 50 років Жовтня №23,25; вул. 
Комарова №38,40; 

Черемушки 

вул. Красіна №1-40; пров. Красіна №26-37; вул. Херсонська 
№68-127; пров. Херсонський №52-63; вул. Герцена №2-15; 
пров. Черняхівський №1-16; пров. Верхньовеселий №35-
127/64; вул. Десантників №55-82; вул. Водоп’янова №71-
75а; вул. Кримська №82/13-96; 

Кущівка 

вул. Першотравнева №1-60; вул. Лахмана № 2-19; пров. 
Коцюбинського №3-31; пров. Лахмана №2-10; вул. 
Коцюбинського №1-27; пров. Інгульський №2-28; вул. 
Інгульська №1-36; вул. Ствольна № 45, 47; вул. 
Буровугільна №4-15. 

Н.Балашівка 

вул. Маяковського №1-101; вул. 8-го Березня №7-18; 
вул.Партизанська №10-18; вул. Короленка №9,11; вул. 

Некрасівка 



Шмідта №1,2; вул. Д.Бєдного №46/20-93; вул. Желябова 
№83; 
пров. Курінний №7; пров. Гайдамацький №1-15; пров. 
Козацький №2-18; пров. Військовий №1-18; пров. 
Журбинського №9-24; 

Лелеківка 

вул. В.Перспективна №11/11 к.1, №16 к.3; вул. 
Тарковського №8-16; просп. Комуністичний №8-14/6; вул. 
Пашутіна №1-9; вул. Єгорова №15-28;  

центр 

вул. Вишнева №12-29; вул. Молодіжна №1-44; вул. 
Каштанова №1-51; вул. Горіхова №1-55; туп. Стадіонний 
№20-22; 

Савіновка 

пров. Мирний №1-7; тупик Береславський №4-25; пров. 
Аджамський №1/4-38; пров. Правди №4-21; вул. Єгорова 
№99-140; вул. Сєдова №2-15; 

В.Балка 

вул. Воронцовська №50-79; вул. Шевченка №106-128; пров. 
Голубиний №6/20-15; вул. Сєдова №14-51/141; пров. Косий 
в'їзд №1-3; пров. Сєдова №3-15; вул. Дворцова №136-148; 
туп. Біанський №2-11; пров. Червоний №3-38/2; пров. 
Глухий №1-10; 

В.Балка 

вул. Волгоградська №1-33; пров. Солдатський №1-8а; пров. 
Мурманський №1а-16; вул. Московська  №86-161; пров. 
Азовський №86-94б; 

Лелеківка 

вул. Б.Хмельницького №123-158; пров. Товариський №1-27; 
пров. Громадянський №4-8,82-96,153-157; вул. П.Тольятті 
№79-108; вул. І. Богуна №121-125, 72-76; пров. 
Громадський №1-21; 

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; 

Н.Миколаъвка 

вул. Кулібіна №1-26; вул. Матвієнка №6-33; вул. Боженко 
№1-36; вул. Заводська №1-11; вул. Туркенича  №2-45; 

с-ще Нове 

вул. Єгорова №6,5; вул. Чорновола №1-16; центр 
вул. Маріупольська №1-57; пров. 6-й Маріупольський №2-8; 
пров. 5-й Маріупольський №1-6; пров. 4-й Маріупольський 
№1-8; пров. 3-й Маріупольський №1-8; пров. 2-й 
Маріупольський №2/184-10; пров. 1-й Маріупольський №1-
11; пров. Маріупольський №174/1-11; вул. Квіткова №3-31; 
вул. 40 років Перемоги №166-190; пров. Шосейний №1-18; 

Масляниківка 

вул. Волгоградська №64-107; вул. Керченська №14-77; 
пров. Вітебський №1-22; пров. Севастопольський №1-27; 

Лелеківка 

вул. Слави №20; вул. 50 років Жовтня №23,25; вул. 
Комарова №38,40; 

Черемушки 

вул. Я.Колоса №1-36; вул. Стуса №5-15; вул. Ксенії Ерделі 
№12-17; вул. Чубинського №7-20; вул. Вербицького №1/1-
15; вул. Заньковецької №2-27; 

Никанорівка 

вул. Українська №48-75; вул. Ушакова №88-107; вул. 
Братська №41-60; вул. Глибко №76-89; пров. Межевий 

Н.Олексіїївка 



Бульвар №32-89; пров. Глінки №1-37; прв. Верхній №1-20; 
вул. Верхня №1-40; вул. Нижня №1-37; 
вул. Слави №1-31; вул. З.Космодем'янської №1-32; вул. 50-
років Жовтня №19,21/27; вул. Комарова №36; 

Черемушки 

вул. 5-а Лінія №21-24; с-ще Гірниче 
вул. Нижня  П'ятихатська №18-43; с-ще Гірниче 
вул. 1-а Лінія №1-6; вул. 2-а Лінія №6-9; вул. 5-а Лінія №20; 
вул. 7-а Лінія №7; вул. 8-а Лінія №32-37; 

с-ще Гірниче 

вул. 3-а Лінія №9-14; вул. 4-а Лінія №42,44; вул. 9-а Лінія 
№15-19; вул. 10-а Лінія №44-58; 

с-ще Гірниче 

вул. Каніжська №64-103/36; вул. Леваневського №64-
102/54; вул. Ярославська №,37/41-102; вул. Профінтерна 
№35/50-106; вул. Індустріальна №52-86/42; вул. Авіаційна 
№70/38-86/38; вул. Мічуріна №25-38; вул. Ленінградська 
№42-65; пров.Тютюшкіна №9а,9в,9г,9д,9к; 

Н.Миколвївка 

вул. 10-а Лінія №60; с-ще Гірниче 
пров. Веселий №68-71а; вул. Чернишевського №62в-163; 
пров. Сосновий №1-41; пров. Бутовський № 1-20; пров. 
Свердлова №93-119; пров. Гастело №1-25;  

Кущівка 

пров. Березовий №4-8; пров. Архангельський  №3-8; пров. 
Іванівський  №1-17; вул. Мінська №12-20,155-167; тупик 
Азовський №2-18; 

Лелеківка 

вул. Станіславського №8/6-39/5; вул. Калузька №1-31; вул. 
Робоча  №1-27; 

Катранівка 

вул. Першотравнева №1-60; вул. Лахмана № 2-19; пров. 
Коцюбинського №3-31; пров. Лахмана №2-10; вул. 
Коцюбинського №1-27; пров. Інгульський №2-28; вул. 
Інгульська №1-36; вул. Ствольна № 45, 47; вул. 
Буровугільна №4-15. 

Н.Балашівка 

вул. І.Сірка №2-36; вул. Яворницького №8-30; Совхоз Зоря 
вул. Б. Хмельницького №211-294; пров. Лозовий №1-14; 
вул. Загорська №2-10;  

Лелеківка 

вул. Маріупольська №1-57; пров. 6-й Маріупольський №2-8; 
пров. 5-й Маріупольський №1-6; пров. 4-й Маріупольський 
№1-8; пров. 3-й Маріупольський №1-8; пров. 2-й 
Маріупольський №2/184-10; пров. 1-й Маріупольський №1-
11; пров. Маріупольський №174/1-11; вул. Квіткова №3-31; 
вул. 40 років Перемоги №166-190; пров. Шосейний №1-18; 

Масляниківка 

вул. Я.Колоса №1-36; вул. Стуса №5-15; вул. Ксенії Ерделі 
№12-17; вул. Чубинського №7-20; вул. Вербицького №1/1-
15; вул. Заньковецької №2-27; 

Никанорівка 

вул. Мінська №109-149;  Лелеківка 
вул. Мінська №25-71; вул. Журбинського №33-39; вул. 
Козакова №41-47; 

Лелеківка 

вул. Ж. Революції №24-28; Проспект Перемоги №2; Ковалівка 
пров. Експериментальний №1, №8; Кущівка 
Проспект  Перемоги №6-14;  Ковалівка 
вул. Сухумська №8 Биківський 



            З повагою Адміністрація КМРЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго» 
 
 
 
 
 
 
                                 
                                   Шановні споживачі електричної енергії ! 
     В зв’язку з проведенням реконструкції ПЛ-0,4 кВ , ТП-18 , РБ-2 відбудуться тимчасові 
перерви в електропостачанні споживачів за такими адресами :  
- вул. Пашутіна , 55/57 – 61 ; 
- вул. Покровська , 1 ; 
- вул. Преображенська , 17 , 17/65 ; 
Роботи будуть виконуватися : 30.10.13 року та 31.10.13 року з 6:00 – 18:00 
    З повагою  Адміністрація Кіровоградського міського району електричних мереж ПАТ 
«Кіровоградобленерго» . 
 
 
  
 


