
 
 

Шановні споживачі електричної енергії !              
 

В зв’язку з проведенням планових робіт по ремонту та технічному      
обслуговуванню електроустановок КМРЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго» за 
квітень 2013 року , відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні 

споживачів за такими адресами :  
 

        01.04.13р. – 10.04.13р.                               м.Кіровоград 
 

вул. Мінська №73-110; пров. Мінський №19-68; вул. Московська №26-95; вул. Ризька №3-52/5; 
вул. Делегатська №12-73; тупик  Московський №1-10; вул. Будівельників №4-29; вул. 40-років 
Радянської Армії №1-20/71; 

Лелеківка 

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. Світлогорська №1-23; пров. Степовий №17-108; туп. Степовий;  вул. Східна №4-16; пров. 
Колгоспний №1а-12; пров. 1-й Колгоспний №1-8; 

В. Балка 

вул. Братиславська №61-105А; вул. Заслонова №14-48, №79-83; пров.Заслонова №3-12; туп. 
Заслонова №2-4; 

Н. 
Миколаївка 

вул. Балтійська №34-81; пров. Бородинський №10-20; вул. Балтійська №2-39; вул.М.Ульянової 
№40; 

Лелеківка 

пров. Річний  №7а,б,в; Центр 

 вул. Алтайська №2-30; пров. Алтайській №2-28; вул. Чернишевського №52-107; вул. 
Свердлова №115-132; пров. Свердлова №83-89; вул. Десантників №81-90/95; 

Кущівка 

Обласна лікарня    

вул. Тульська №1-52; вул. Сумська № 2-29; вул. Родимцева №10-24; вул. Водоп’янова № 2-4; 
пров. Овражний №1-12; пров. Ламаний № 2-12; пров. Веселий №1-7. 

Кущівка 

пров.1-й Госпітальний №19-30; пров. 2-й Госпітальний №20-29; пров. 3-й Госпітальний №19-
29; вул. Комарова №7а-18, №3-5; 

Черемушки 

вул. Декабристів №6; вул. Дворцова,21; Центр 

 вул. В.Перспективна 32/1; Центр  

пров. Саксаганського №57-91; вул. Соціалістична №1А-85; вул. П.Морозова №15-50; пров. 
Щербаковський №24-32; пров. Соціалістичний №1-14; 

О.Балка 

вул. Миру №8,10,12а,17,17а;   

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

вул. Молодіжна №17-27а; вул. Ж.Революції №27-33, №37/16; вул. Фрунзе №27/12; вул. 
Радянська №1а, №4;  

Ковалівка  

вул. Сухумська №29-36; пров. Керченський №1-6; пров. Ростовський №26; вул.50 років Жовтня 
№12-20; пров. Миргородський №21, №23, №34;  

Черемушки  

вул. Ярославська №2/81-29; вул. Профінтерна №2/79-48; вул. Індустріальна №1-37; вул. 
Савастопольська №36-50; 

Н.Миколаївка 

вул. Роднікова №38-72; вул. Кузнєцова №20-63; вул. Районий Бульвар  №4-61; вул. Козакова 
№1-54; вул. Посадочна №1-53; вул. Чкалова №10-25а; вул. Кільцева №11-33; пров. Кільцевий 
№1-27; вул.Л.Українки №62; 

Н.Балашівка 

вул. Братиславська №61-105А; вул. Заслонова №14-48, №79-83; пров.Заслонова №3-12; туп. 
Заслонова №2-4; 

Н. 
Миколаївка 

вул. Братиславська №61-105А; вул. Заслонова №14-48, №79-83; пров.Заслонова №3-12; туп. 
Заслонова №2-4; 

Н. 
Миколаївка 

вул. Ярославська №2/81-29; вул. Профінтерна №2/79-48; вул. Індустріальна №1-37; вул. 
Савастопольська №36-50; 

Н.Миколаївка 

вул. Роднікова №38-72; вул. Кузнєцова №20-63; вул. Районий Бульвар  №4-61; вул. Козакова 
№1-54; вул. Посадочна №1-53; вул. Чкалова №10-25а; вул. Кільцева №11-33; пров. Кільцевий 
№1-27; вул.Л.Українки №62; 

Н.Балашівка 

вул. Балтійська №34-81; пров. Бородинський №10-20; вул. Балтійська №2-39; вул.М.Ульянової 
№40; 

Лелеківка 

вул. Озерна Балка №1-49; вул. Родникова №1-34; вул. Кузнєцова  №1-19; вул. Районний 
Бульвар №20,20а; пров. Озерний №1-26; тупик Озерний №1-25; тупик Родниковий  №1-11; вул. 
Ломоносова №1а-г; Вул. Чкалова №1-13; 

Н. Балашівка 

вул. Айвазовського №3-35; пров. Айвазовського №2-13; пров. Першотравневий №1-26; вул. 
Паризької Комуни №16-58/49; вул. 40-років Перемоги №62-88; вул. Ватутіна №1-5; пров. 
Ватутіна №5-12; тупик Ватутіна №5,7; пров. Санаторний №18-33; вул. Халтуріна №15-40; пров. 
Халтуріна №12а-42; вул. Кавказька №42-71; вул. Пугачова №1-25; 

Пермський 

вул. Шумілова №68-102; пров. Кавказький №2-17; вул. Кавказька №13-45/33; вул. Паризької 
Комуни №11-31; пров. Паризької Комуни №3-16; пров. Вишняківський №1-29; пров. Халтуріна 
№1-10; вул. Халтуріна №1/28-12; пров. Арнаутовський №1-24; вул. Яновського №3-33;  

Пермський 

 УВД   

 
 
 



 
 
 
 
 
 
        

10.04.13р. – 20.04.13р.  
 

вул. Братиславська №61-105А; вул. Заслонова №14-48, №79-83; пров.Заслонова №3-12; туп. 
Заслонова №2-4; 

Н. 
Миколаївка 

вул. Балтійська №34-81; пров. Бородинський №10-20; вул. Балтійська №2-39; вул.М.Ульянової 
№40; 

Лелеківка 

пр.Правди № 1а,2г,2в; Черемушки  

пр.Правди № 1а,2г,2в; Черемушки  

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; 

Биківський  

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

вул. Кропивницького №37/2-65; пров. Лісний  №4, №13-42; пров. Білоруський №1-16; пров. 
Перекопський №22-55; вул. Харківська №1-18;  пров. Харківський №1-9; вул. Черкаська №1-
46; пров. Будьоного №3; 

В. Балка 

вул. Мініна № 3-42; вул. Нахімова №33-51; вул. Пожарського №3, №6-20, вул. Макарова №2-
25; вул. Ж.Революції №2; пров. Д.Донського №1-36, №9/1; вул. Шатило №12-16:  

Черемушки  

вул. Менделєєва №39-53; вул. Ломоносова №1-64; вул. Чкалова №24-67; вул. Степняка – 
Кравчинського №15-21; вул. Повітрянофлотська №25,31; вул. Червонофлотська №25-31; 

Н. Балашівка  

управління статистики  Черемушки 

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

вул.Грибоєдова №1-38; вул.Г.Артемовського №1-40;  пров.О.Вишні №1-37; 
пров.Вишняківський № 40-55; вул.40 років Перемоги № 87-105; 

Пермський 

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

вул. Завадівська №1а-40; вул. Дубиніна №1-37а; вул.50 років Радянській Армії №1-45; вул. 
Краснодонська №1а-43; вул. Інженерна №1-13; вул. Ковпака №3-24; пров. Ковпака №2-8; 

 Завадівка 

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 

 Склади аптекоуправліннія Балашівка 

вул. Нікопольська №2-25; вул. Дунайська №2-46; пров. Очаківський №1-28; вул. Очаківська 
№1-70; вул. Криворізька №1-53а; вул. Чугуївська №30-51; вул. Микитенка №35-64; 

Масляниківка 

вул. Дзержинського №57-88; Центр  

Просп. Комуністичний №13,15;  Центр  

 

        21.04.13р. – 31.04.13р.  
 

вул. Балтійська №34-81; пров. Бородинський №10-20; вул. Балтійська №2-39; вул.М.Ульянової 
№40; 

Лелеківка 

вул. Харківська №62-95; вул. Полтавська №35-67; пров. Полтавський №1-7;тупик Полтавський 
№6-69; пров. Несторова №1-19; пров. Крутий №9-46; пров. Рибацький №3-10; пров. Гаубичний 
№1-18; пров. Об’ їзний №9-58; проїзд Новий №1-12; вул. Кропивницького №22-65; пров. 
Лісний №13-30; пров. Білоруський №1-16; пров. Перекопський №22-55; пров. Спаський №2-17; 
вул. Далекосхідна №2-57; пров. Матросова №3-28; вул. Матросова №2-62; вул. Світла №1-58; 
вул. Світлогорська № 1-6; вул. Запорізька №1-23; 

В.Балка 

пров.1-й Радіальний №1-8; вул. Толбухіна №1-51; вул. П.Морозова №1-16; пров.2-й Радіальний 
№1-16; вул.40 років України №1-68; вул. Панфіловців  №1-67; вул. Кутузова №3-15; вул. 
Фурманова №2-16; пров. Саксаганського №57-91; вул. Соціалістична №3-75; вул. П.Морозова 
№15-60; пров. Щербаковський № 24-32; пров. Соціалістичний №1-14; 

Озерна Балка 

пров. Новоселівський №1а-14; пров. Ізмаільський №1а-16; вул. Овражна  №1а-16; вул. 
Новоселівська №1-24; вул. Ізмаільська №1-32а; вул. Рязанська №1-36; вул. Звенигородська №1-
52; пров. Мечникова №2а,2б,2в,2г; вул. Сумська №26-49; вул. Тульська №33-64; вул. Герцена 
№1-16; пров. Герцена №2-6; вул. Мечникова №1-12; пров. Шишкіна №1-12;  

Кущівка 

вул. Андріївська №35-89; вул. Габдрахманова №23-31; пров. 1-й Госпітальний №9-16; пров. 2-й 
Госпітальний №5-13; 3-й Госпітальний №2-18; пров. Травневий №1-20; пров. Жовтневий 
№14,17,19/74; пров. Західний № 6-26; вул. Жовтн. Революції №67-77; пров. Щербаківський 
№2-4; 

Биківський 

вул. Кірова №72-85; вул. Покровська №5-17/78;  вул. Пролетарська №16а; вул. 
Преображенська №28; вул. Володарського №82; 

Центр 

Главпочтампт Центр 

вул. Харківська №1-18;  пров. Харківський №1-9; вул. Черкаська №1-46; Б.Балка 

вул.Кримська №31-57, №40-70; вул.Таврічеська №2а-50а, №1-37; пров.Середній №34-42,№31-
39; 

Кущівка 

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. Волкова №16 к.3; №18 к.1,2; №20 к.1,2; вул. Бєляєва №25 к.2; пр. Правди №13; Черемушки 



вул. Волкова №14 к.1,2,3, 16 к. 1;вул. Корольова №38; Черемушки 

вул. Новозаводська №74-115; тупик Савіновський  №10,14; вул. Радянська  №38-83; вул. 
Дзержинського №2-7; 

Савіновка 

вул. Козацька №2-15;  пров.Куріний №18,42-50,17, 37;  Лелеківка  

вул. Павлова №1-75/19; вул. Мендєлєєва №1-80; вул. Ломоносова №4-26; вул. 2 П’ятирічки 
№43-53, 56,62; вул. Червонофлотська № 17,46/19,23,18/53,14а; вул.Повітрянофлотська 
№15,75/19, 21,8,10,9; вул. 3 П’ятирічки №19а,28/19,21а,21,24/23;  

Н.Балашівка 

  

тупик. Миру №1, №2; вул. Миру №1-23; пос. Миру №1-31; ул. Гайдара №48; Некрасівка 

просп. Університетський  №17/2, №21, №23 к.1; 101-й м-район 

вул. Тельмана №5; вул. Короленка №48, №52; вул. Белінського №2, №4; Н. 
Миколаївка 

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. Запорізька №24-45; пров. Світлий №1-16; пров. Шкільний №1-20; пров. Окружний №1-33; 
пров. Ананьєвський №39-47; пров. Ушинського №1-13; пров. Макаренко №1-25; вул. Східна 
№18-65; пров. 1-й Шкільний №1-20; 

Велика Балка 

вул. Червоноармійська № 18-26; вул. Гоголя №156-179; туп. Тимірязєва  № 4-51; вул. 
Тимірязєва  №154-171; вул. Леніна №108-130; вул. Олександрійська №26-77; пров. Балківський 
№2-43; 

Кущівка       

 
 
 
 
 

                         З повагою Адміністрація КМРЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго» 


