
Шановні споживачі електричної енергії ! 
 

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

«Кіровоградобленерго» за січень 2014 року , відбудуться тимчасові 
перерви в електропостачанні споживачів за такими адресами: 

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

 

 

 вул. В. Перспективна №8,10а; вул. Чорновола № 1б,1в;  центр 

 вул. Миру №4, №6; Варшавська №2а; вул. Червонозорівська №17; Н. Миколаївка 

 

вул. Нікопольська №9-25,2-22; вул. Дунайська №2-46; пров. 
Очаківський №1-13,2-28; вул. Очаківська №1-53,2-70; вул. Криворізька 
№1-53а,2-51; вул. Чугуївська №31-51,30-42; вул. Микитенка №35-57, 
52-64; 

Масляниківка 

 
вул. Цілинна №1-64; вул. Кіровоградська №1-60; вул. 40 років 
Перемоги № 122-132; вул. Дундича №1-16; пров. Успенський №2-30; 
вул. Нижня П’ятихатська №2-16; 

Масяниківка 

 вул. Мінська №109-149;  Лелеківка 
 вул. Нахімова №43,51 Биківський 

 
вул. Кропивницького №76-105; вул. Гагаріна №52-56; вул. Шевченка 
№57-86; вул. Одеська №2-13; вул. Дворцова №94-107; Центр  

 вул. Єгорова №6,5; вул. Чорновола №1-16; центр 
 

 
вул. Жовтневої Революції №20 к.2,3,4,5; вул. Транспортна №55; пр.  
Перемоги №13 к.4 

Ковалівка 

 вул. Дзержинського №36-40; вул.Тімірязева №8-22; Центр 

 вул. Калініна №12,12а,14/10; вул. Дворцова №6-14; Центр 

 
вул. В.Перспективна №29, 40; вул. Шевченка №29/42,17-25,38-40; вул. 
Пашутіна №22, 31-47; вул. Дворцова №36-40; 

Центр 

 
вул. Пашутіна №18/40; вул. Дворцова №34-36; вул. Шевченка №15, 29; 
вул. В.Перспективна №38/33; 

Центр 

 
вул. Пашутіна №38,44,44а,44б,44в,44г,44д, №49-59; вул. Тімірязева 
№78,80,67,71;  
вул. Дзержинського №57/35,71; вул. Гоголя №95/46; 

Центр 

 
вул. Червоногвардійська №39-43; вул. Карабінерна №1-40,30/79; вул. 
Кропивницького №98-111; вул. Леніна №68-99; вул.Шевченка №70-76; 
вул.Гагаріна №42-52; вул.Дзержинського №105; 

Центр 

 
вул. Кірова №21,33,35;  вул. Гагаріна №32/31а,35; вул. 
Червоногвардійська №20/37; 

Центр 

 ул. Преображенская №6,8,10,12; Центр  

 
вул. Верхня Биківська №57-75; вул. Нижня Биківська №43-91; пров. 
Союзний №11,22,24; пров. Василівський №2-14; пров. Пушкіна №2-14, 
80; вул. Островського №19-23,22; пров. Річний №5-15; 

Центр 

 
пров. Кріпосний №13,16,19,19а,21,21а; вул. Верхня Пермська №15-62; 
вул.Г. Шумілова №8-16; вул. Фісановича №24-39; пров. Клинцівський 
№2,2а,4,27-33; вул. Інтернаціональна №1-9;  

Пермський 

 
вул. Бабушкіна №61-97; вул. Братиславська №13/118-31,72-76а; пров. 
Братиславська №1/122-37,2/20-18; пров. Залізничний №2/124,2/126-23; 
вул. Котляревського №2/130-16; 

Н.Миколаївка 



 

вул. О. Журливої №57-92; вул. Володимирська №54-72,65-103; вул. 
Літейная №63-104/26; вул. Воровського №65-105/30; вул. Колгоспна 
№62-104/81,57-83; вул. Мічуріна №4; вул. Ленінградська №21/82-
43/41,32-56; вул. Слав'янська №26-32,17-33; вул. Братиславська №18-
;32 

Н.Миколвївка 

 вул. Покровська №1; вул. Пашутіна №57; вул.Гоголя №84-88;  Центр  

   

 

вул. Куйбишева №7-84; вул. Тельмана №103/14-78/62; вул. Пляжова 
№97/13-58/52; вул. Белінського №49/43-76; вул. Варшавська 
№25,47,50-60,59; вул. Севастопольська №29,75а,66; вул. Короленка 
№97-109; 

Н.Миколаївка 

 
вул. Володимирська №3-63; вул. Степанова №1-64; вул. Воровського 
№1-64; вул. Колгоспна №15-36;  вул. Севастопольська №12-31; вул. 
Варшавська № 8-18; вул. Мічуріна 7-20;№  

Н. Миколаївка 

 
вул. Фісановича№№2-24,1-29;пров.Фортечний1,3,5,2-6;вул.Верхня 
Пермська№№14-44; 

Пермський 

 
вул. Інтернаціональна №23-72; вул. Куроп'ятникова №20-71; вул. 
Комсомольська №2-35; вул. Гмирьова №1-19; 

 Пермський 

 

вул. Інгульська Набережна№№5-35; пров. Семенівський№№4-34,1-
47;пров. Акимовський №33-55,24-42; вул.Свердлова№№38а-72,49-67; 
пров.Вишневий№№1-17,2-18;вул. Кропоткіна №3-21,4-24; пров. 
Середній в'їзд№№3-25,2-20; вул. Херсонська №9-57,12-48; вул. 
Кримська №1-7,2-40; пров.Кримський№№89-97; 

Кущівка 

 вул. Шевченка (Хлебзавод) Центр 

 
вул. Покровська №26-71; вул. Карабінерна №66-73; вул. 
Кропивницького №144-171; вул. Одеська №2-4; пров. Р.Люксембугр 
№8-12 

Центр 

 вул. Островського №2,39/4; вул.Калініна №41,43; Центр 

 
вул. Покровська №17-27; вул. Пролетарська №7-40; пров. Водяний №3-
22; вул. Червоногвардійська №72-101; вул.Карабінерна №70-105; вул. 
Кропивницького №55,  170,176; 

Центр 

 
вул. Гоголя №35-77, 28-66;туп.Нейгауза№№20-28;вул.Нейгауза №3,4-
12;пров. Театральний №14,19;вул. Калініна №29-35,26-32; вул. 
Декабристів №24,27,29; 

Центр 

 
вул. Дзержинського№68/15-
78,47,49;вул.Луночарського№№53/44,37/1,37/2; 

Центр 

 вул. В. Перспективна №5/6-11/5; вул. Єгорова №11/11 Центр 

  УВД  

 Просп. Комуністичний №1а,5,7; вул.В.Перспективна №5,7,6/3 центр 

 вул. Тарковського №1-4; вул.Башкирська №10; вул.Кірова №2; Центр 

 вул. Червонозорівська №23б, №23в; Н.Миколаївка 
 вул. Попова №20, 22; 102 мікрорайон  

 вул. Металургів №11,12,13,14,15,17,18,29; с-ще Нове 

 

   

 

 вул. Калініна №12,12а,14/10; вул. Дворова №6-14; Центр 

 
вул. Калініна №4,6,6а,8; вул. Декабристів №1-4; вул. Шевченка 
№16/1,16б,18,20/24,; 

Центр 

 

вул. Енгельса №33/104-48; вул. Одеська №13-50; вул. Дзержинського 
№113-168; 
вул. Тімірязева №119-157; вул. Гоголя №140/34,149/32; вул. 
Преображенська №64-84; 

Центр 



 
вул. Верхня Биківська №57-75; вул. Нижня Биківська №43-91; пров. 
Союзний №11,22,24; пров. Василівський №2-14; пров. Пушкіна №2-14, 
80; вул. Островського №19-23,22; пров. Річний №5-15; 

Центр 

 вул. К. Маркса №5/6-11/5; вул. Єгорова №11/11 Центр 

 вул.Володарського №1-4 вул.Башкирська №10; вул.Кірова №2; Центр 

 
вул. Черновола №7 к.1-3,16/9, 8, 10/18;  вул.Єгорова №10А, 
вул.В.Перспективна №12, №20 

центр 

 
   

 

вул. Інженерна №16-28; вул. Ковпака; пров. Ковпака; вул. 
Красноярська № 2-22; пров. Мотокроссний №1-88;  вул. Мотокросна 
№1-54; пров. Краснодонськи №2-53; вул. Курчатова №5-10; пров. 
Абаканський №1-10; вул. Північна №1-20;  

 завадівка 

   
 
 вул.Островського№№2,39/4;вул.Калініна№№41,43; Центр 

 
пров. Ровенський №4-38,5-31; вул. Артема №20а-50/47,11-39; вул. 
Каховська №16-50,11-15; вул. Габдрахманова №22,26,32,13-19; пров. 
Знам’янський №1-13,27,4; вул. В. Биківська №1-25,2-28;  

Биківський 

 

вул. Глибко №1-33; вул. Глінки №42-44,45,47; вул. Яновського №87а,б-
123; вул. Карусельна №2-30,1-31; вул. Аксьонкіної №29-59/18; вул. 
Курганна №22-52/50; пров. Тихий №14-20,9-15; вул. Тиха №12-16,15-
19; 

Н.Олексіївка 

 
вул. Акмолінська №1-36; вул. Таврічеська №39-59; пров. Таврічеський 
№3-18; вул. Кримська №9-80; пров. Середній №20-28; вул. 
Водоп’янова №26-59; пров. Кам’яний №1-23;  

Кущівка 

 
пров. Поповича №1-9/1,9/2,8-16; пров. Київський №10-20; вул. 
Дагестанська №11-41; пров. Дагестанський №13-19,18-26; пров. 
Тепличний №7-13 

Сол. Балка 

 вул. Маланюка №1,5,7, Центр 

 
вул. Тургенєва №1-35; вул. Шахтарська №1-64; вул. Донецька №1-71; 
вул. В. Терешкової  №60-153/1; вул. 2-ї  П’ятирічки №18-69; вул.1-ї 
П’ятирічки №15, №25; вул.3-ї  П’ятирічки №6; 

Н. Балашівка 

 
вул. Шмідта №44-60; вул. Сиваська №32-51; вул. Желябова №32-63; 
вул. Чехова №24-45; вул. Толстого №22-45; вул. Пирогова №2-48; вул. 
Лермонтова №2-32; вул. Кошового №1-20; 

Некрасівка 

 
вул. В.Перспективна №1б; вул. Василини №4,6; Просп. Комуністичний 
№9 

Центр  

 Просп. Комуністичний №1а,5,7; вул.В.Перспективна №5,7,6/3 центр    

 вул.Володарського №1-4 вул.Башкирська №10; вул.Кірова №2; Центр 

 

вул. Тургенєва №39/16-77а; вул. Шахтарська №49/12-106; вул. 
Донецька №66-113; вул. Терешкової №155-201; вул. 
Повітрянофлотська № 4-23; вул. Червонофлотська №1-15; 
вул.С.Кравчинського №1-11; вул.Повітрянофлотська №9,11,15; 

Н.Балашівка 

 Проспект  Правди №2,3,4,5;  Черемушки 

 

вул.Толстого№№2-20,1-19; вул.Чехова№№2-18,1-
15;вул.Некрасова№№2-78,3-53;вул.Дем'яна Бедного№№2-42,5-
45;вул.Желябова№№19-27,вул.8-го Березня№№22-36,19а-29; 
вул.Партизанська№№19-21,24-42;вул.Сивашська№№9-41,10-30;вул. 
Шмідта№№7-45,6-38; 

Некрасівка 

 
вул. Черкаська №23; вул. Харківська №11-63; пров. Студентський №2-
21; пров. Мельничний №1-10; пров. Піонерський №1-7; вул. Січова № 

В. Балка 



 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                З повагою Адміністрація КМРЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго» 

1-27; вул. Полтавська № 1-29; пров. Об’ їздний №1-16; 

 

вул. Барболіна №17, 21/67-55; вул. Курганна №45/10,16,18,20; 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-рокі 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 

 
Просп. Правди №2а, 2д; вул. Бєляєва №2,9,11,13; вул. А. Корольова 
№34/19, вул. Волкова №12; 

Черемушки 

 
Просп. Правди №7,8; вул. Бєляєва №8,12,10; вул. А. Корольова 
№8,10,13,15,1719,2123,25/6; 

Черемушки 


