
Шановні споживачі електричної енергії !              
 

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

«Кіровоградобленерго» за серпень 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. Преображенська №3; вул. В. Перспективна №60; Центр  

вул. Авіаційна №1-62; вул. О. Журливої №4-74; вул. Мічуріна №20-28; вул. 
Варшавська №20-28; вул. Севастопольська №16-39; вул. Короленка №39,65,57; 

Н.Миколаївка 

вул. Акимівський №1-25; вул. Кримська №9-29; пров. Кримський №1-18; вул. Каляєва 
№1-28; вул. Байкальська №2-18; вул. 9-го Січні №1-28; вул. Канатна №1-20; вул. 
Преображенська №92-104; 

Кущівка  

 вул. В.Перспективна  №46; Центр  

вул. Колодязна №48-87; вул. Воронцовська №3-17; пров. В. Степовий №4-18; тупик 
Мирний № 1-17; пров. Мирний №3-35; пров. Васнєцова №7-16;  пров. Криничуватий 
№1-27;  пров. Піший №1-13; пров. Північний №2-12; пров. Запорізький №2-17; пров. 
Донського №3-15;  

В. Балка 

вул. Волинська №1-10; пров. Дунаєвського №1-8;  вул. Крилова №1-13; вул. 
Пархоменко №1-29; пров. Пархоменко №1-34; вул. Лазо №1-34;  пров. Лазо №1-45; 
вул. Антонова №17-35;   

Ст.балашівка  

вул. Кримська №106-134; пров. Херсонський №66-76; вул. Херсонська №116-151; 
пров. Красіна №1-25; вул. Красіна  №41-79; пров. Урицького №1-40; вул. Свердлова 
№129-183; вул. Урицького №2,4,14,15; вул. Мечнікова №78; вул. Герцена №13-21; 

Кущівка 

  

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 

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 №35-49,36-46; вул.Аксьонкіной №61-79; 
вул.Курганна №54-56; вул.Тиха №21-45,20-44; пров. Дачний №23-37,28-40,59-63; 
вул.Суворова №4-26; вул.Ушакова №4-36,3-33; 

Н. Олексіївка 

Горисполком центр 

пров. Великовисківський №21-29; пров. Жовтневий №16-37; пров. Травневий №24-34; 
вул. Комарова №30-36, №19, №19б; вул. 50-років Жовтня №24-42; вул.А.Королева 
№4; вул. Слави №20; 

Черемушки 

вул. Кропивницького №4-10; 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 

вул. Волкова №8 к.1-3, №10 к.1-4; Черемушки 

  
 

  
 

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 

вул. Гранітна №3-20; вул. Новоросійська №1-12; вул. Глінки №13-31; вул. Румянцева, 
пров. Гранітний №12-20; вул. Комарова №41-51; пров. Курортний №2-16; вул. Н.Олексіївка 



Яновського №62-88;  

вул. Полтавська №75; Центр  
вул. Кропивницького №76-105; вул. Гагаріна №52-56; вул. Шевченка №57-86; вул. 
Одеська №2-13; вул. Дворцова №94-107; Центр  

вул. Ж. Революції №24-28; Проспект Перемоги №2; Ковалівка 

  
 

  
 

пров. Експериментальний №1, №8; Кущівка 

Проспект  Перемоги №6-14;  
Ковалівка 

вул. Сухумська №8 Биківський 

вул. Комарова №70; Н. Олексіївка  

вул. Маланюка №24-26; вул. Васнєцова №5;  Центр   

вул. Фрунзе №18; вул. Дзержинського №19; Центр    
вул. Глиняна №2-9, 29, 29/1; пров. Цегляний №1-9; тупик  Цегляний №2-6; вул. 
Ж.Революції №31; вул. Андріївська №12; Биківський  

вул. Попова №20, №22; 102 мікрорайон  

вул. Конєва №23, №25/19; вул. Жадова  №21; 102 мікрорайон   

Просп. Університетський №23, №25; вул. Жадова № 7;  101 мікрорайон   

    

вул. Козакова №58/17-82; вул. Повітрянофлотська №53, №13/63, №65; вул. Кільцева 
№2-26; 

Н.Балашівка 

вул. Героїв Сталінграда №22-27; 102 мікрорайон    

вул. Попова №24-26 102 мікрорайон    
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 

вул. Чигиринська №11-19,12-32/2; вул. Щорса №8-18; вул. Жовтневої Революції №4-
10/16,7-11; пров. Ковалівський №20А-32, 11/7,13; вул. Поповича №7б,7в; 

Ковалівка 

пров.Гранітний №39-43, 40-44; вул.Комарова № 53-87; вул.Аксьонкіної № 1-7, 2-6; 
вул.Курганна №6; 

Новоолексіївка 

пров. Херсонський №3-26; вул. Херсонська №50-87; вул. Свердлова №69-88; пров. 
Середній №28-75; вул. Водоп’янова №58,58а,65,67,34; пров. Середній в’ їзд №63-69; 

Кущівка 

вул. Шкільна №20-37; вул. О. Кобилянської №1-44; пров. О. Кобилянської №2-24; 
вул. Ручейна №1-61;  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. Волгоградська №64-107; вул. Керченська №14-77; пров. Вітебський №1-22; пров. 
Севастопольський №1-27; 

Лелеківка 

  
 

вул. Кропивницького№№12 к.1 108кв. ж/д, 12 к.3; пров.Будьонного,3; просп. 
Комуністичний №22/12; 

Центр 

вул. Колодязна №30-40; пров. Тираспільський №1-14; пров. Яблуневий №44/1-16; вул. 
Кропивницького №31,33; 

В.Балка 

вул. Червоногвардійська №12-35; вул. Шевченко №29-66; 66/2-66/7; Центр  

пров. Львівський №2-44; вул. Родимцева №46-88; вул. Бережинська №1/12-66; пров. 
1-й Бережинський №1-12; пров. Чайкіної Лізи №11-27; пров. В. Веселий №2-71;  

Кущівка  

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 №2-
22/5; вул. Делегатська №1-27/2; пров. Комунальний  №2-10; 

Лелеківка 

вул. Попова №9 к.1-3; №11 к.1; 
  
  

102-й м-район 

вул. Попова №7 к.1,2;  №13 к.1,2; вул. Конєва №15; 
  
  
  
  
  
  
  
  

102-й м-район 

 
    З Повагою Адміністрація КМРЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго» . 


