
 

ГРАФІК ПОТЕНЦІЙНИЙ ВІДКЛЮЧЕНЬ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 
Застосовується тільки у разі якщо у НЕК 
Укренерго виникне потреба збалансувати 
енергосистему * 
 

 

 
 

 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 

група 1 
08:00 - 12:00 
20:00 - 00:00 

16:00 - 20:00 
04:00 - 08:00 

12:00 - 16:00 
00:00 - 04:00 

08:00 - 12:00 
20:00 - 00:00 

16:00 - 20:00 
04:00 - 08:00 

12:00 - 16:00 
00:00 - 04:00 

08:00 – 12:00 
20:00 – 00:00 

група 2 
12:00 - 16:00 
00:00 - 04:00 

08:00 - 12:00 
20:00 - 00:00 

16:00 - 20:00 
04:00 - 08:00 

12:00 - 16:00 
00:00 - 04:00 

08:00 - 12:00 
20:00 - 00:00 

16:00 - 20:00 
04:00 - 08:00 

 
12:00 – 16:00 
00:00 – 04:00 

 

група 3 
16:00 - 20:00 
04:00 - 08:00 

12:00 - 16:00 
00:00 - 04:00 

08:00 - 12:00 
20:00 - 00:00 

16:00 - 20:00 
04:00 - 08:00 

12:00 - 16:00 
00:00 - 04:00 

08:00 - 12:00 
20:00 - 00:00 

 
16:00 – 20:00 
04:00 – 08:00 

 

 
* Зверніть увагу: можлива невелика похибка у часі в межах 30-40 хв для перепідключення електропостачання між групами.  

Як користуватись таблицею 
 

  Крок 1 
 

Визначте до якої групи належить 
ваш населений пункт. Для цього 
через пошук (натискання клавіш 
Ctrl+F) введіть назву населеного 
пункта і ви побачите в якій ви 
групі (Група 1 чи Група 2). 

  Крок 2 
 

Подивіться в який час у цей день 
у вашої групи можливе 
відключення електроенергії. Це 
дозволить вам спланувати свій 
день та організувати побут. 

  Примітка 
 

Якщо бачите свою вулицю у кількох групах відключень – не 
хвилюйтесь! Відключення будуть стосуватися різних будинків 
цієї вулиці. 
 
Якщо ви потребуєте більш детальної інформації стосовно 
вашої вулиці/будинку – зверніться до ДТЕК Дніпровські 
електромережі: https://www.dtek-dnem.com.ua/ua 

 
 

НАСЕЛЕНИЙ 
ПУНКТ 

АДРЕСИ 

Група 1 

м.Дніпро вул.Ударників, вул.Кайдацька, вул.Погоріла, вул.Набережна Заводська, вул.Квітки-Основ'яненка, 
вул.Коксохімічна, вул.Волзька, вул.Кам'янська, вул.Коксова, вул.В.Івасюка, вул.Чеботарьова, 
пр.І.Мазепи, вул.В.Сидоренка, вул.Воз'єднання, вул.Караваєва, пр.Свободи, вул.П.Бута, 
вул.М.Грінченко, вул.Якірна, вул.Кайдацький шлях, вул.Старобазарна, вул.Каховки, вул.Фортечна, 
вул.Сибірська, вул.С.Бардадима, вул.Гранітна, вул.Г.Барвінок, вул.Погоріла, вул.Кайдацька,  
вул.Курінна, вул.Крамнична 

м.Дніпро пл.Соборна, вул.Героїв Крут, вул.Феодосія Макаревського,3, вул.С.Єфремова, вул.Успенська, 
вул.Якова Самарського, вул.Крутогорний узвіз, вул.В.Вернадського, вул.Харківська, вул.Глинки, 
вул.Шолом-Алейхема, вул.Магдебургзького права, вул.Липинського, вул.Коцюбинського, 
вул.І.Акінфієва, вул.8-ого Березня, пл.Шевченка, вул.Д.Донцова, вул.Єв.Коновальця, 
вул.Архітектора Дольника, вул.6-ої Стрілецької дивізії, вул.В.Винниченка,  вул.В.Моссаковського,3-
7,  вул.Симферопольска,2, пров.Обручева,5, пр.Д.Яворницького,1-5,46, (р-н пам'ятника Слави), ж/м 
Перемога-1, ж/м Перемога-2, вул.Січеславська Набережна, 45, 47, 53, (р-н від цирка до ж/м 
Перемога-1), вул.Барикадна 



м.Дніпро ж/м Червоний Камінь, ж/м Західний, р-н пр.І.Мазепи від вул.Гомельської до вул.Караваєва: 
пр.С.Нігояна,  пр.І.Мазепи, вул.Діамантна, вул.В.Мерзленка, вул.Караваєва, вул.Орловська, 
вул.Полковника Горленка, вул.Дунаєвського, вул.Олександрова, вул.В.Самодриги, 
вул.Військовоморська, вул.Авіаційна, вул.Фосфорна, вул.Виборгзька, вул.Черкаська, вул.Волинська, 
вул.Західна, вул.Київська, вул.Азовська, вул.Криворізька, вул.Білоріченська, вул.Докучаєва, 
вул.Костромська, вул.Сумська, вул.Ковельська, вул.Флангова, вул.Берінга, вул.Демократична, 
вул.Академіка Белелюбського, вул.Краснодонська, вул.Сєченова, вул.Кутузова, вул.Вокзальна, вул. 
Лісова, вул.Паралельна, проїзд Новокозловський, вул.Водіїв, вул.Якова Острянина, 
вул.Чеботарьова, вул.Проектна, вул.Погодіна,  вул.Зелена, вул.Ближня, вул.Сухий острів, 
вул.Новоорловська, вул.Новофрунзенська, вул.Повітрянофлотська, вул.Кутузова, вул.Давидова, 
пр.Металургів, вул.Волзька, вул.В.Івасюка, вул.Щербаня, вул.Юнацька, вул.Мічуріна, вул.Качалова, 
вул.Костя Гордієнка, пров Дружби, вул.Порохова, вул.Гвардійська, вул.Погоріла, вул.Вільямса, 
вул.Чугуєвська, вул.Мисливська, вул.Набережна Заводська,вул.В.Сидоренка,  вул.Данила 
Галицького, пр.Свободи, вул.Каховки, вул.Коксохімічна,вул.Коксова, вул.Степова, вул.Кам'янська, 
вул.Юдіна, вул.Ахматової, вул.Савкіна, вул.Хандоги, пр.С.Нігояна, вул.Коробова,вул.Шодуарівська, 
Бульвар Рубіновий, вул.Метробудівська, вул.Сочинська, вул.правобережна, вул.Волинська, 
вул.Велика Діївська, вул.Байдаківська, пр.Свободи, вул.Сибірська, вул.Погорілавул.Ю.Кондратюка 
(приватний сектор) 

м.Дніпро вул.Столєтова,17, 21, вул.О.Оцупа,18Б,  пр.Слобожанський,20, 32 , вул.Каштанова,47, 16, 
вул.Магданська,46 

м.Дніпро Р-н від вул.Каруни, пр.Мануйлівського, вул.Ростовська, вул.Д.Марковича, вул.Планетна, 
вул.Тьоміна, пров. Юнатів, вул.Трамвайна, вул.Полонської-Василенко, вул.Майбороди, 
вул.Луговська, вул.Каспійська, вул.Стрілочна, вул.Артільна, вул.М.Малиновського, 
пр.Слобожанський, вул.Дніпросталівська, вул.Котляревського, вул.Любарського, пров.Озерний, 
парк "Сагайдак" вул.Тьоміна, вул.Ростовська, вул.Бажова, вул.Прогресивна, вул.Каруна, 
вул.Смарагдова, пров.Смарагдовий, пров.Желваковського, вул.Бажова, вул.Білостоцького, 
вул.Артельна, вул.Планетна, пл.Соборна, вул.А.Акінфієва, вул.С.Єфремова, вул.Ф.Макаревського, 
вул.В.Вернадського, парк ім.Т.Г.Шевченка, остр.Монастирський, пл.Шевченка, вул.В.Винниченка, 
вул.М.Приймаченко, вул.Челюскіна, вул.Д.Донцова, вул.8 Березня, вул.Поля, вул.П.Нірінберга, 
вул.Барнаульська, вул.Ливарна, вул.Ламана, вул.Князя Володимира Великого, вул.Європейська, 
пл.Успенська, вул.Різнична, вул.Виконкомівська, вул.Шевченка, вул.Коцюбинського, вул.Барикадна, 
вул.Крутогірний Узвіз, вул.Є.Коновальця, узвіз Струківський, вул.Архітектора Дольника, пр.Гагаріна, 
вул.В.Моссаковського, пров.Обручева, вул.Сімферопільська, пр.Д.Яворницького (р-н пам'ятника 
"Слави"), вул.Січеславська Набережна (р-н від Цирку до ж/м Перемога-1) 

м.Підгородне, 
с.Перемога, 
с.Самарівка 

м.Підгородне: вул.Антона Вусика, вул.Матросова, вул.Щорса, вул.Пушкіна, вул.Нагорна, 
вул.Українська, пров.Щорса, вул.Зелена, вул.Радянська, вул.Школьна, вул.Дзержинського, 
вул.Шоссейна, пров.Шкільний, вул.Цветочна, вул.Зоряна, вул.Шевченко, вул.Запорізська, 
вул.Янтарна, вул.Молодіжна, вул.Степна, вул.Крайня, вул.Філіпова, вул.Сиренева, вул.Басейнова, 
вул.Калініна, вул.Партизанська, вул.Радянська, вул.Нагорна, вул.Рабоча, пров.Рабочий, вул.Нова, 
вул.Київська, вул.Комплексна, вул.Комунарів, вул.Ясенева, вул.Тиха, вул.Піонер-Майдан, 
пров.Первомайський, вул.Кленова, вул.Рубінова, вул.Ярослава Мудрого, вул.Казанська, 
пров.Орловська, пров.Залізничний, вул.Залізнична, вул.Річна, вул.Польова, вул.Майська, 
вул.Осіння, вул.50-річчя Перемоги, вул.Весіння, вул.Східна, вул.Донська, вул.Самарська, 
вул.Журавлина, вул.Озерна, вул.Лебедина, вул.Кірова, вул.Жовтнева, пров.3-й Мостовий, 
вул.Ювілейна, вул.Чапаева, вул.1-й Залізничний, вул.Геологів, вул.Горького, пров.1-й Кільченський, 
вул.Грушева, вул.Садова, пров.Садовий, вул.Новомосковська, вул.Балтійська, вул.Образцова, 
вул.Леніна, вул.Мостова, пров.2-й Мостовий, вул.Янтарна, вул.Північна, вул.Нова, вул.Київська, 
вул.Лісна, вул.Суслова, вул.Ульянова, пров.1-й, 2-й та 3-й Ульянівський, вул.Гагаріна.                                                                                                                
с.Самарівка: вул.Кільченська, вул.Дзвінка, вул.Журавлина, вул.Ветиринарна, вул.Єсеніна 

смт. Ювілейне,                                                      
м.Дніпро 

смт. Ювілейне: вул.Мічуріна, вул.Молодіжна, вул.Сонячна, вул.Буденого, вул.Українська, 
вул.Комарова, вул.Шевченко, вул.Зоряна, вул.Совхозна, вул.Фрунзе;                                                                            
м.Дніпро: пров.Базавлуцький,  вул.Любарського,104, вул.Каспійська, 3-16 



м.Дніпро о-в Файнберга, вул.Яхненківська, вул.Амур-Гавань,вул.Верстова, вул.Ротна, вул.Каруни, 
пров.Портовий, вул.Бебеля, вул.Торгівельна, вул.Пушкіна, вул.Каляєва, вул.Калинова, 
вул.В.Тютюнника, вул.С.Ковалевської, вул.Хабаровська, пров.Тютюнника, вул.Лозова, 
вул.Логашевського, вул.Обоянська, вул.В.Макуха , вул.Араратська, вул.Решетиловська,  
вул.Обоянська, вул.Образцова, вул.Джузеппе Гарибальді, пр.Мануйлівський, пров.Озерний, 
вул.Маріупольська, вул.Радистів, вул.Трамвайна, вул.Луговська, пр.Слобожанський (початок), 
вул.Саранська, вул.М.Сумцова, пров.Поетичний, пров.Бурятський, вул.Cлавгородська, вул.Вишнева, 
вул.Берегова, Донецьке шосе, вул.Пестеля, вул.Клубна, пров.Клубний, вул.Передова, вул.Райніса, 
пров.Райніса, вул.Тернова, вул. Берегова, вул.Крюкова, вул.Таганрогська, вул.І.Сокульського, 
вул.Вітчизняна, вул.Делегатська, пров.Делегатський, вул.Щукіна, вул.Поленова, вул.Новочеркаська, 
вул.Варварівська,  вул.Боєва, вул.Грінченко, вул.Гагринська, пров.Гагринський, вул.Архангельська, 
вул.Семипалатинська, вул.Мольера, вул.Дружна, вул.Ризька, вул.Декабристів, вул.Л.Кумача, 
вул.Богомаза, вул.Ферганська, вул.Радужна, туп.Орловський, вул.Янтарна,  пров.Cолончаковий, 
вул.Гагринська, вул.Солончакова, вул.Ціолковського, пров.Янтарний, вул.Трипільська, 
вул.Універсальна, пров.Богомаза, пров.Березовий, вул.Парникова, вул.Комунальна, 
пров.Радомський, пров.Лінейний, вул.Гр.Грабьянки, вул.Депутатська, вул.Скворцова, 
вул.Громадянська, вул.Каменського, вул.І.Труби, вул.Ломоносова, вул.Меліоративна, 
вул.C.Мирошниченко,  вул.Симиренковська, вул.Г.Мазуренко, вул.Весела, вул.Пушкіна, 
вул.Михайловська, вул.Артюшенка, вул.Індустріальна, вул.Пожежна, вул.Афанасьєва-
Чужбинського, вул.Муравйова, вул.Новоросійська, вул.Вузлова, вул.Айвазовського, вул.Сизранська, 
вул.Проміжуточна, вул.Мінакова, вул.Пєскова, вул.Голубовська, вул.Заводська, вул.Волочаєвська, 
вул.Яна Гуса, вул.Обходна, пров.Обходной, вул.Зінакова, пров.Зінакова, вул.Васнецова, 
вул.Осетинська, вул.Ляпсе, вул.Халтуріна, вул.Тобольська,  вул.Желябова, вул.Промислова, 
вул.Cеверодвинська, вул.Bолоколамська, вул.Лермонтова, вул.Некрасова, вул.Крилова, 
вул.Андрусенко, вул.Роздільна, вул.Тургенєва, вул.Гребінки, вул.Кольцовська, вул.Груднева, 
вул.Осетинська, вул.Бокова, вул.Долинська, вул.Геничеська, вул.О.Потебні,  вул.Лебединська, 
вул.Тобольська, вул.Кузнечна, пров.Кузнечний, вул.Колоскова, пров.Пожежний, вул.Пожежна, 
вул.Камишова, вул.Делегатська,  пров.Камишовий , пров.Капровий, вул.Швидкісна,  
вул.Дмитроградська, пров.Кочкіна, вул. Є.Вирового, вул.Лаврова,  вул.Сиворонова, 
пров.Веселковий, вул.Ясельна, вул.В.Каразіна, вул.Ростовська, пров.Ростовський, вул.Cаперна, 
вул.Ялтинська, вул.Серафимовича,  вул.Бажова, вул.Полонської-Василенко, вул.Новозаводська, 
пров.Новозаводський, вул.Осипенко, пров.Осипенко, вул.Придніпровська, пров.Бахчисарайський,  
вул.Крюковська, вул.Таганрогська, пров.Тульчинський, вул.Придніпровська, вул.Передова 
(початок); вул.Б.Хмельницького, вул.Коротка, вул.Артільна, вул.Бердянська, вул.Любарського, 
пров.Любарського, вул.Д.Баглія, вул.М.Малиновського, вул.Прогресивна, вул.Мурманська, 
вул.Котляревського, вул.Хабаровська 

м.Дніпро м.Дніпро: пр.Б.Хмельницького,106А, вул.Автотранспортна, вул.Прикордонна, вул.Б.Кротова, 
вул.Всенародна, вул.Єрмолової;                                                                                                                             
с.Краснопілля: вул.Краснопільська, вул.Хвойна, вул.Юності,  пров.Малий, вул.Ліхачова, 
вул.Балакирева, вул.Віддалена, вул.Високогірна, пров.Кривой проїзд, вул.Новошкільна, 
вул.Павелецька, вул.Тилова, пров.Біломорський, вул.Ново-Павелецька, вул.Стадіонна, вул.Поточна, 
вул.Гомельська, вул.Татарська, вул.Дивізіонна  

м.Дніпро ж/м Парус 

м.Дніпро Центральний р-н 



м.Дніпро вул.Січових Стрільців, вул.Куп'янська, вул.Бородинська, вул.Пугачова, пр.Б.Хмельницького, 
вул.Гавриленка, р-н пр.Гагаріна, вул.Телевізійна, вул.Полігонна, вул.Лазаряна, вул.О.Гончара, 
вул.Пісаржевського, вул.А.Фабра, вул.Севастопольська, вул.Морська, вул.Марії Заньковецькой, 
вул.Високовольтна, вул.Л.Чайкіної, вул.Казакова, Бульвар Зоряний, вул.М.Драгоманова, 
вул.Українська, вул.С.Подолинського, пр.Пилипа Орлика, пр.О.Поля, вул.Робоча, вул.Троїцька, 
пл.Троїцька,  вул.Свєтлова, тупик Свєтлова, вул.Вознесенська, вул.Виконкомівська, 
вул.О.Кониського, вул.Святослава Хороброго, сквер Героїв, вул.Повітова, вул.С.Петлюри, 
вул.Дарвіна, вул.С.Подолинського, вул.І.Сікорського, вул.Короленка, вул.Новосільна, 
пров.Самаркандський, вул.Курганська, вул.М.Руденка, вул.Барвінківська,  вул.Н.Алексєєнко, 
вул.Грибоєдова, вул.Флотська, вул.Русанівська, вул.Гродненська, вул.Політехнічна, вул.Макарова, 
вул.Шебелінська, вул.Автодорівська, вул.Уральська, вул.Каверіна, вул.І.Сікорського, вул.Кленова, 
вул.Телевізійна, вул.М.Комарова, вул.Ю.Савченка, сквер Героїв, пр.Пушкіна, вул.Ушинська, 
вул.Менахем-Мендл Шнеєрсона, вул.В.Антоновича, вул.Громова, вул.Ульянова, вул.Філософська, 
вул.Кавалерійська, вул.Патона, вул.Арбатська, вул.Криворізька, вул.Наримська, вул.Лісова, 
вул.Канатна, вул.Гродненська, вул.Шмідта, вул.Звивиста,узвіз Ярмарковий, вул.Курчатова, 
вул.Боброва, вул.Аптекарська балка, пров.Січовий, вул.М.Раскової, вул.Кронштадська, узвіз 
Озерний, вул.Громова, вул.Л.Стромцова, вул.Бардіна, вул.Херсонська, пров.Ушинського, 
вул.Воскресенська, пр.Д.Яворницького, вул.Челюскіна, вул.Старокозацька,  бульвар 
Катеринославський, вул.Шевченка, вул.В.Мономаха, вул.Мечнікова, вул.Короленка, пл.Героїв 
Майдану, парк Лазаря Глоби, ж/м Тополя-1, ж/м Тополя-2, ж/м Тополя-3, ж/м"Сокіл-1","Сокіл-2" в 
т.числі: вул.Мукаша Салакунова, ш.Запорізьке, вул.Космічна, вул.Панікахи, вул.Джинчарадзе, 
вул.Євпаторійська, пр.Героїв, туп.Будівельний, вул.Набережна Перемоги, вул.Гетьмана 
П.Дорошенка, Бульвар Слави,  вул.Паршина, вул.Комбрига Петрова, вул.Уральська, пр.Праці, 
вул.Стартова    пл.Академіка Стародубова, вул.Генерала Пушкіна, вул.Казакова, пр.Гагаріна, 
вул.Одоєвського, вул.Університетська, вул.Саксаганського, вул.Рибінська, вул.Катерини Мессарош, 
вул.Великолуцька, вул.Абхазька, вул.Болгарська, вул.Ярославська, вул.Толстого, тупик Толстого, 
вул.Ярославська, вул.Лазаряна, вул.Лабораторна, вул.Танкістів, вул.В.Дубініна, 
вул.М.Заньковецької, вул.Хортицька, вул.Станична, вул.Червона балка, вул.Обсерваторна,  
вул.Наукова, вул.Динамо, вул.Ол.Рейнгарда, вул.Ласточкіна, вул.М.Кюрі, вул.Є.Коновальця, 
вул.Л.Чайкіної, вул.Телевізійна, вул.Св.Хороброго, вул.Виконкомівська, вул.М.Грушевського, 
вул.Феодосіївська, Бульвар Катеринославський, вул.В.Жуковського, пл.Соборна, 
пр.Д.Яворницького, вул.О.Гончара, вул.Писаржевського, вул.Магдебурзького права, вул.Шевченка, 
вул.В.Моссаковського, вул.Гоголя, вул.В.Вернадського, вул.Паторжинського, вул.Чернишевського, 
вул.Виконкомівська, пров.Шевченка, вул.Південна, пров.Південний, вул.Довга Балка, 
вул.Старокозацька, вул.Січових Стрільців, вул.Гусенка, вул.Полігонна, вул.Кольцова, 
вул.Чонгарська, пров.Біологічний, вул.Троїцька,пл.Троїцька, вул.Короленка,  вул.Бородинська, 
вул.Ол.Кониського, пл.Героїв Майдану, вул.Костомарівська                                                                                                             

м.Дніпро частина Індустріального р-ну м.Дніпро, смт.Слобожанське, смт.Самарівка, у т.ч.: район 
вул.Тверська, вул.С.Ковалевської - вул.Калинова, пр.Слобожанський, вул.Батумська, 
вул.Байкальська, вул.Воронезька, вул.Смоленська, вул.Сакко,  вул.Магдалинівська, вул.Верхня, 
вул.Кільченська, вул.Дніпровська, вул.Лобачевського, вул.Кринична, вул.Архімеда, вул.Збройна, 
вул.Сагайдачного, вул.Холодильна, вул.Запасна, вул.Киснева, вул.Магаданська, вул.Радищева, 
вул.8 Березня, вул.О.Оцупа 

м.Дніпро вул.Горького 

м.Дніпро вул.20 років Перемоги, вул.Н.Данченко, вул.Космонавтів 

м.Дніпро вул.Високовольтна, вул.Гаражна 

м.Дніпро вул.Маяковського        

м.Дніпро   

с.Чаплі с.Чаплі: вул.Єлова, пров.Єловий, пров.Спортивний, вул.Спортивна, вул.Степна, вул.Тюльпанова; 
вул.Білокамінна, вул.Чаплинська, вул.Дубинська 

м.Підгородне   

с.Ракшівка, 
с.Дніпрове, с.Старі 
Кодаки, 
с.Майорка, 
с.Волоське 

с.Старі Кодаки: вул.Леніна, вул.Чкалова, вул.Шкільна, вул.Рибальська, вул.Хронова, 
вул.Простоквашина;                                                                               с.Волоське: вул.Насосна, вул.Верхня, 
вул.Героїв Чернобиля, вул.Дальня, вул.Олександра Матросова, вул.Парникова, С/т "Славутич", 
вул.Тиха, вул.Тополина, вул.Матросова                                                                                                                                                                                              

с.Таромське, 
с.Шевченково, 
с.Горького, 
с.Пашина Балка 

с.Таромське: вул.Футбольна, вул.Академіка Іванова, вул.Академіка Павлова, вул.Академіка 
Кулішова, вул.Дарвіна, вул.Інститутська, вул.Наукова;                                                                                                                 
с.Шевченково: вул. Совхозна, вул.Кірова, вул.Дніпропетровська, вул.Школьна, вул.Комсомольська, 
Школа, вул.Гагаріна, вул.Шевченка, вул.60 Років Жовтня, вул.Комарова, вул.Титова, вул.Садова;                                                                                                           
с.Пашина Балка: вул.Східна;                                                                               с.Горького: Школа, Дитячий 
садок, вул.К.Маркса, вул.Жовтнева, вул.Леніна, вул.Нова, вул.Західна, вул.Східна, вул.Степова 



с.Маївка, с.Приют, 
с.Зоря 

с. Веселе(повністю) вул. Садова,  вул. Грушева,с. Приют(повністю) вул.Чкалова, вул. Тітова, вул. 
Шевченко,вул. Вишнева, вул. Першотравнева, вул. Миру,с. Іванівка(повністю) , вул. Лугова, вул. 
Перемоги с. Першотравенка , вул. Лісова , вул. Калинова, вул. Перемоги, вул. Сквозна, вул. Вишнева 

м.Кам'янське пров.Вільховський, вул.Пархоменко, пров.Пархоменко, вул.Астраханська, вул.Червоноказача, 
пров.Ярославський, проїзд Ярославський, вул.Ярославська, вул.Кизлярська,  пров.Кизлярський, 
вул.Цимлянська, вул.Тверська, вул.Камчатська, вул.Тамбовська, пров.Тамбовський, вул.Привольна, 
пров.Привольний, вул.Нагинська, пров.Кизлярський, вул.Маяковського, вул.К.Цеткін, 
вул.Куйбишева, вул.Горького, пр.Леніна, вул.Локтюхова, вул.Беседова, пр.Ювілейний, 
вул.Казанська, вул.Камчатська, пров.Казанський, вул.Ногинська, вул.Лохвицька, вул.Сахалинська, 
вул.Привольна, вул.Березня, вул.Дорожна, вул.Черняховського, пров.Ялтинський, вул.Ялтинська, 
вул.Б.Хмельницького, вул.Матросова, вул.Алтайська, вул.Урицького,  вул.Фрунзе, вул.Ватутіна, 
пр.Ювілейний, I пров.Республіканський, вул.Черняховського, II пров.Октябрьский, проїзд 
Октябрьский, вул.Дальня  

м.Кам'янське вул.Курганська, вул.Донська, вул.Ст.Разіна, вул.Кузнецова, вул.Стасова, вул.Мечнікова, вул.Пестеля, 
вул.Попова, вул.Рилеева, підїзд Залізнодорожній, вул.Каневська, вул.Загородна, вул.Єлісейська, 
вул.Павлоградська, вул.Виноградна, вул.Долинська, вул.Локомотивна, вул.Погранична, 
вул.Челюскіна, пров.Челюскіна, вул.Закарпатська, вул.Пирогова, вул.Макаренко, вул.Серпуховська, 
вул.Купянська, I, II, III, пров.Чугуєвський, вул.Калініна, вул.Конотопська, вул.Онищенко, 
пр.Комсомольський, вул.Бойко, вул.Каштанів, вул.Глаголева, вул.Скалика, вул.Циолковського, 
пров.Большевистський,  вул.Мира, вул.Дімітрова, вул.Айвазовського, вул.Бурхана, вул.П.Мирного, 
вул.Щедрина, вул.Дружби, вул.Вишнева, вул.Л.Українки, вул.Булавіна, вул.Санаторна, 
вул.Миколенко, вул.Дімітрова, вул.Костромська, вул.Айвазовського, пр.Аношкіна, вул.Комунарна, 
вул.Братська, вул.Республіканська, вул.Широка, вул.8 Березня, III-й пров.Парковий, вул.Красіна, 
вул.Фрунзе, вул.Мічуріна, пров.Алтайський, вул.Маршева,  пров.Булавіна, вул.Лермонтова, 
пров.Пильщиковський     

м.Кам'янське вул.Соборна 

м.Кам'янське мкр.Соцгород 

м.Кам'янське пр.Аношкіна, вул.Арсенічева, вул.Арсенічева, вул.Дніпростроевська, вул.Цветов, вул.Харитонова, 
вул.Харитонова, вул.Кармелюка, вул.Дніпростроевська, вул.Москворецька, пр.Аношкіна, 
вул.Братська, вул.Сировца, вул.Комунарная, вул.Братська, вул.Дзержинського, вул.Лісопильна, 
вул.Красноармійська,   вул.Перекопська, вул.Шевченківська, вул.Спортивна 

м.Кам'янське Лівий берег м.Кам'янське 

с.Преображенка, 
с.Могилев, 
с.Проточи, 
с.Саловка, 
с.Калинівка, 
с.Лисковка, 
с.Могилев-1, 
с.Прядовка, 
с.Драговка, 
с.Китайгород  

с.Прядовка: вул.Гагаріна, вул.Горького, вул.Школьна, вул.Артема, вул.Першотравнева, вул.Лазо, 
вул.Толстого, вул.Калініна, вул.Котовського, вул.Молодіжна, вул.Мечнікова, вул.Сонячна, 
вул.Суворова, вул.Леніна, вул.Воровського, вул.Чайковського, вул.Чапаєва, вул.Фрунзе, 
вул.Прибережна, вул.Щорса, вул.Українська, вул.Жданова, вул.Кірова, вул.Шевченка, 
вул.Плеханова, вул.Ворошилова, вул.Комарова, вул.Пушкіна, вул.Тельмана, вул.Буденого, 
вул.Свердлова;                                                                                  с.Драговка: вул.Буденого, вул.Гагаріна;                                                              
с.Китайгород: вул.Крупської, вул.Садова, вул.Комсомольска, вул.Яна Фабріціуса, вул.Леніна, 
вул.Шевченка, вул.Чапаєва, вул.Кошового, вул.Суворова, вул.Щорса, вул.Червоноармійська, 
вул.Лагерна, вул.Музейна, вул.Пархоменка, вул.Берегова, вул.Приорельська, вул.Весела, 
вул.Радянська, вул.Тельмана, вул.Базарна, вул.Кірова, вул.Левадна 

с.Шульговка, 
с.Гречино, 
с.Сорочино, 
с.Судівка, 
с.Плавещино, 
с.Чаплинка, 
с.Ульянівка, 
с.Хуторське 

с.Чаплинка: вул.Широка, вул.Тиха, пров.Тихий, вул.Красношапки, вул.Калініна, вул.Дружби;                                                                                            
с.Ульянівка: вул.Фрунзе, вул.Плахоти;                                                               с.Хуторське: вул.Берегова, 
вул.Амурська 



с.Єлізаветівка "вул.Теплична,Котеджна":"вул.Котеджна":"вул.Теплична,Котеджна,Дачна":"вул.Котеджна":"вул.Че
рвоноармійська, ":"вул.Мала Садова":"вул.Мала Садова":"вул.Лугова":"вул.Калинова,Широка,пров. 
1 
Калиновий":"вул.Широка":"вул.Широка,Калинова":"вул.Червоноармійська,Будівельна":"вул.Топол
ина,Черьомушки":"вул.Котовського":"вул.Комарова,Леніна":"вул.Затишна.Л.Українки,Котовського":
"вул.Затишна":"вул..Зоряна,Берегова":"вул.Зоряна":"вул.Польова,Центральна":"вул.Петровського,
Мальовнича":"вул.Перемоги,Першотравнева":"вул.Крутогорна":"вул.Крутогорна":"вул.Берегова,Лу
гова":"пров.Виноградний":"вул.Центральна,Українська":"вул.Українська,Крутогорна":"вул.Централь
на":"вул.Центральна":"вул.Центральна":"вул.Дзержинського,Петровського":"вул.Петровського":"ву
л.Петровського,Першотравнева,Озерна,пров.Сосновий":"вул.Дзержинського":"вул.Дзержинського"
:"вул.Дачна,Жовтнева,Сливова":"пров.Сосновий":"пров.Сосновий":"пров.Сосновий":"вул.Берегова,
пров.Сосновий,Виноградний":"вул.Лівобережна,Берегова,Богдана Хмельницького":"вул.Богдана 
Хмельницького, пров. Береговий":"вул.Богдана 
Хмельницького":"вул.Першотравнева,Соснова":"вул.Дружби,Зарічна":"пров.Дружній":"вул.Дружби
":"вул.Жовтнева,Центральна":"вул.Щаслива,Центральна":"вул.Мальовнича":"вул.Мальовнича,Дже
рельна,Братів 
Кривоніс":"вул.Центральна":"вул.Польова":"вул.Центральна,Щаслива":"вул.Польва":"вул.Централь
на":"пров.Сосновий":"вул.Берегова":"вул.Солов'їна,Першотравнева":"вул.Солов'їна,Першотравнева
, Лесі 
Українки":"вул.Українська":"вул.Українська":"вул.Українська":"вул.Жовтнева":"вул.Польва":"вул.Ле
ніна":"вул.Жовтнева":"вул.Леніна":"вул.Щаслива":"вул.Щаслива,Центральна":"вул.Польова,Лісова,Г
рушевського":"вул.Степова,Вишнева,Тиха,":"вул.Щаслива":"вул.Дніпрова,Дніпровська,Щаслива":"в
ул.Центральна":"вул.Центральна,Щаслива":"вул.Центральна":"вул.Лінійна":"вул.Зоряна,40 років 
Перемоги":"вул.Лугова,пров.3-й 
Центральний":"вул.Шмідта":"вул.Шмідта,Пєліна,Центральна":"вул.Лугова,Нова,":"пл.Центральна":"
вул.Челюскіна":"вул.Садова,Челюскіна":"вул.Челюскіна":"вул.Садова":"вул.Садова":"вул.Весела,Шо
вковична":"вул.Шовковична":"вул.Центральна,пров.4-й Центральний":"пров.Центральний,4-й 
Центральний":"вул.Челюскіна,":"вул.Челюскіна,Петровського":"вул.Вербова,Лугова":"вул.Зоряна":"
вул.Центральна,Берегова":"пров.Шмідтовський":"вул.Садова":"вул.Садова":"вул.Центральна,пров.
1-й Центральний":"вул.Центральна,Комунара,пров.2-й 
Центральний":"вул.Жовтнева":"вул.Жовтнева":"пров.Високий Хутір":"пров.Високий 
Хутір":"вул.Партизанська":"вул.Партизанська":"вул.Леніна,Комсомольська,Берегова":"вул.Леніна":"
вул.Леніна,Комсомольська,Берегова":"вул.Берегова":"вул.Берегова,Комсомольська пров.1-й 
Береговий":"вул.Берегова,пров.2-й,3-й 
Береговий":"вул.Берегова":"вул.Леніна":"вул.Леніна":"вул.Леніна":"вул.Колгоспна":"вул.Колгоспна"
:"вул.Колгоспна,Польова":"пров.Високий 
Хутір":"вул.Леніна":"вул.Берегова":"вул.Польова.Колгоспна.пров.Степовий":"вул.Польова":"вул.Бер
егова":"вул.Польова":"вул.Польова":"вул.Партизанська":"вул.Партизанська":"вул.Партизанська":"ву
л.Леніна":"вул.Берегова":"вул.Берегова":"вул.Польова":"вул.Польова":"вул.Маяковського":"вул.Ма
яковського":"вул.Маяковського":"вул.Маяковського":"вул.Маяковського":"вул.Маяковського":"вул.
Шевченка":"вул.Маяковського,Гагаріна":"пров.Осінній,Одеський,Київський":"вул.Шевченка,Кірова,
пров.Миру":"вул.Шевченка,пров.Матросова":"вул.Центральна":"вул.Центральна,пров.Матросова":
"вул.Центральна":"вул.Центральна":"вул.Крутогорна":"вул.Крутогорна":"вул.Гагаріна,Центральна":"
вул.Центральна,пров.Комсомольський":"вул.Центральна,пров.Садовий":"вул.Центральна":"вул.Нез
алежності" 



с.Петриківка "вул.Суха, вул.Гоголя":"вул. Успішна ":"вул. Соборна, вул.Тургенєва, ":"пров. Благодатний, вул. 
Соборна":"вул. Соборна, пров. Благодатний, вул.Партизанська":"вул.Польова, 
вул.Київська":"вул.Данилейко, вул.Польова":"вул.Ломоносова, вул.Зої 
Космодем'янської":"вул.Нєкрасова, вул.Лесі Українки":"вул.Кленова, вул.Нєкрасова, вул.Лесі 
Українки":"пров.Лесі Українки, вул.Лесі Українки":"вул.Степова, 
вул.Козача":"вул.Степова":"вул.Степова":"вул.Межева, пров. Музейний, 
вул.Кленова":"вул.Межева, вул.Калинова, пров.Калиновий":"вул.Косенко, 
вул.Червонопартизанська, вул.Партизанська, 
вул.Базарна":"вул.Орджонікідзе":"вул.Косенко":"вул.Пушкіна, вул.Морозова, вул.Чкалова, 
пров.Щорса":"вул.Пушкіна":"вул.Черняховського":"вул. Історична, вул. Федора 
Панка":"вул.Гагаріна, вул.Київська":"вул.Гагаріна, вул.Зої Космодем'янської. вул.Данилейко":"вул. 
Квітуча, вул.Зелена":"вул.Косенко":"вул.Косенко, вул.Зелена":"вул.Косенко":"вул.Квіткова, 
вул.Весняна":"пров.Щорса, вул.Морозова":"вул.Пролетарська, пров.Червоний, 
пров.Щорса":"вул.Чапаєва":"вул.Зелена":"вул.Озерна":"вул.Озерна":"вул. Центральна ":"вул. 
Центральна ":"вул. Нагорна, вул.Зелена":"вул. Нагорна":"вул. Нагорна, 
вул.Котовського":"вул.Комсомольська, вул.Нова":"вул. Калинова 
":"вул.Лук'яненка":"вул.Чапаєва":"вул.Садова, вул.Лук'яненка":"вул.Червона":"вул.Центральна, 
вул.Червона, вул.Тургенєва, 
вул.Широка":"вул.Червона":"вул.Тургенєва":"вул.Тургенєва":"вул.Шкільна, 
пров.Сільрадський":"вул.Бригадна, вул.Шкільна":"вул.Комсомольська, вул.Дзержинського, вул. 
Молодіжна, вул.Жовтнева":"вул.Долинська, вул.Кірова":"вул.Петpовського, вул.Кірова, вул. 
Берегова":"вул.Кірова":"вул.Пеpшотравнева":"вул.Шевченко":"вул.Шевченко":"вул.Набережна":"ву
л.Центpальна, пров.Кооперативний":"вул.Центpальна":"вул.Шевченко, 
вул.Центpальна":"вул.Шевченко, вул.Центpальна, вул.Кооперативна":"вул.Центральна, 
вул.Пеpшотравнева":"вул.Барикадна":"вул.Широка, вул.Барикадна":"вул.Центральна, 
вул.Партизанська":"вул.Совхозна, вул.Центральна,":"вул.Барикадна, 
вул.Центральна,":"вул.Совхозна":"вул.Совхозна":"вул.Паpтизанська, 
вул.Депутатська":"вул.Паpтизанська":"вул.Шевченко":"вул.Центpальна, 
вул.Шевченко":"вул.Центpальна, вул.Шевченко":"вул.Пеpшотравнева, 
вул.Центpальна,":"вул.Паpтизанська":"вул. Берегова, вул.Паpтизанська, 
вул.Кооперативна":"вул.Дімітрова":"вул. Берегова":"вул.Паpтизанська, вул. 
Берегова":"вул.Тельмана, пров.Кооперативний, 
":"вул.Кооперативна":"вул.Шевченко":"вул.Шевченко":"вул. Калинова, вул.Центpальна":"вул. 
Калинова, вул.Центpальна":"вул. Дружби ":"вул.Центральна":"вул.Барикадна, 
вул.Центральна,":"вул.Степова":"вул.Степова":"вул.Степова":"вул.Петpовського":"вул.Пеpшотравне
ва":"вул. Дружби ":"пров.Кіровський, вул.Центpальна":"вул.Жовтнева":"вул.Дзержинського, 
вул.Жовтнева":"вул.Кірова":"вул.Ватутіна, вул.Жовтнева, пров.Сонячний":"вул. Соборна, вул. 
Польова":"вул. Соборна":"вул. Шевченко":"вул. Соборна ":"вул. Калинова, вул. Соборна ":"вул. 
Калинова, вул. Соборна, вул. Широка ":"вул.Лісова, вул.Центральна, вул.Рибальська, вул.Широка, 
вул.Лозувата, вул.Міліцейська":"вул.Центральна":"вул.Лозувата. вул.Центральна, вул.Орільська, 
":"вул.Рибальська":"вул. Соборна ":"вул. Червонопартизанська":"вул. Калинова, вул. 
Червонопартизанська":"вул. Соборна ":"вул. Соборна ":"вул. Соборна ":" вул. Дніпрова":"вул. 
Калинова":"пров. 3 Калиновий, вул. Калинова, вул. Вишнева, вул. Партизанська":"вул. 
Калинова":"вул. Котеджна ":"вул. Котеджна ":"пров.1 Калиновий,":"вул. Соборна. пров.2 
Калиновий, вул. Калинова":"пров.1 Калиновий,":"вул.Южна, вул.Кирпична, 
пров.Кирпичний":"вул.Халтуріна, вул.Садова, вул.Червонопрапорна":"вул. Дружня, вул.Садова, 
вул.Кирпична":"вул.Космонавтів":"вул.Гагаріна":"вул.Терешкової, вул.Степова, 
вул.Кірова":"вул.Космонавтів":"вул.Зелена":"вул.Зелена":"вул.Зелена, 
вул.Партизанська":"вул.Пісчана, 
вул.Зелена":"вул.Першотравнева":"вул.Першотравнева":"вул.Червонопартизанська, 
вул.Партизанська":"вул.Садова, вул.Зелена":"вул.Зелена":"вул.Зелена":"вул.Радянська. 
вул.Ворошилова, пров.Івана Франка":"вул.Івана Франка, пров.Івана Франка":"вул. Калинова 
":"вул.Пісчана":"вул. Садова, вул.Пісчана":"вул.Радянська, вул.Пісчана":"вул.Шевченко, вул. 
Вишнева ":"вул.Жовтнева, вул.Першотравнева":"вул.Зелена":"вул. Орільська, вул. Дніпрова, вул. 
Зелена":"вул.Жданова, вул.Подільська, вул. Юності, вул.Крутогорна":" вул. Зоряна, вул. Солов'їна, 
пров.Глухий":"вул.Зелена":"вул.Зелена":"вул. Садова ":"вул. Садова ":"вул. Садова, вул. Лісна, 
вул.Шевченко":"вул. Лісна ":"вул.Терешкової, вул. Садова ":"вул.Зелена":"вул.Зелена":"вул. Квітів 
":"вул. Юності, вул.Космічна":"вул. Малинова ":"пров.Український":"вул.Леваневського, 
вул.Московська":"вул.Нахімова, вул.Кірова":"вул.Крутогорна, вул.Кутузова, вул.Леваневського, 
вул.Нахімова":"вул. Центральна, вул.Рясна":"вул.Рясна":"вул.Молодіжна, вул. 
Центральна":"вул.Набережна, вул. Армійська":"вул.Першотравнева, пров.Стаханівський, вул. 
Виноградн":"вул.Польова, пров.Стаханівський, вул.Першотравнева":"вул.Польова, 
пров.Стаханівський, 
вул.Першотравнева":"вул.Леваневського":"вул.Леваневського":"вул.Польова":"пров.Шмідта, 
вул.Кірова":"вул.Червона, пров.Короткий, вул.Польова, вул.Карла Маркса":"вул. Весела, вул. 
Виноградна ":"вул.Кірова":"вул. Грушева, вул.Тиха, пров.Івана Франка":"вул.Червоноармійська, 
вул.Набережна":"вул.Стаханівська, вул.Калініна":"вул. Центральна ":"вул. Виноградна ":"вул. 
Виноградна ":"вул.Польова":"вул.Шевченко, вул.Польова":"вул.Герцена, вул.Леваневського, 
вул.Крутогорна, вул.Колгоспна, вул.Виноградна":"вул.Будівельників, вул.Виноградна, вул.Герцена, 
вул.Рясна, пров.Гігантський":"вул.Комсомольська, вул.Молодіжна":"вул.Комсомольська, 
вул.Молодіжна":"вул.Рясна":"пров. Береговий, вул.Рясна, вул.Колгоспна":"пров.Стаханівський, 



вул.Кірова":"вул. Весела ":"вул. Центральна":"вул. Європейська, просп. Петра 
Калнишевського":"вул.Кооперативна, пров.Грушевий, вул.Європейська ":"вул.Шевченко, 
вул.Республіканська":"вул.Шевченко, пров.Юбілейний":"вул.Комарова, вул. Грушевського ":" вул. 
Покровська":"вул.Кооперативна":"пров.Грушевий, вул.Кооперативна":"вул.Кооперативна":"просп. 
Петра Калнишевського, вул. Федора Панка ":"просп. Петра Калнишевського ":"вул. Покровська 
":"пров. Парковий. вул.Республіканська. вул.Клубна, вул.Міліцейська":"пров.Тарасівський, 
пров.Почтовий, вул.Красноярська":"вул.Набережна, пров.Колгоспний, ":"вул.Набережна, 
вул.Папаніна, пров.Почтовий, ":"вул.Західна. пров.Тупіковий. пров.Тарасівський. 
вул.Західна":"вул.Дружби, вул.Нова. пров.Івана Франко. пров.Мирний":"вул.Калініна":"просп. 
Петра Калнишевського ":"пров.Горького":"вул.Соснова":"вул. Мальовнича ":"вул.Степова":" вул. 
Покровська":"вул. Яблунева":" вул. Покровська":"вул.Глінки, вул. Оборонна 
":"вул.Куйбишева":"вул.Калнишевського. вул.Куйбишева":"вул.Республіканська":"вул.Берегова. 
пров.Береговий":"вул.Гоголя, вул.Індустріальна. пров.Береговий":"пров.Переможний. 
вул.Дорожників":"пров.Переможний. вул.Переможна":"пров.Переможний. вул.Переможна":"вул. 
Берегова ":"вул.Молодіжна":"пров.Береговий. вул. Берегова 
":"вул.Леніна":"вул.Леніна":"вул.Шевченка,пров.Веселий":"вул.Грушевського,Кутузова":"вул.Кутузо
ва,пров.Береговий":"вул.Чаплинська":"вул.Чаплинська":"вул.Юності":"вул.Юності,Петра 
Карнишевського":"вул.Першотравнева":"вул.Першотравнева":"вул.Чечелівська":"вул.Чечелівська":
"вул.Залізна":"вул.Залізна,пров.Береговий":"вул.Світлоярська,Матросова":"вул.Світлоярська,пров.Г
орького":"вул.Сніжна,Волкова,Кутузова":"вул.Кутузова,Дорожня":"вул.Дорожня,Польова":"вул.Кор
оленка,Кутузова,Вишнева":"вул.Короленка":"вул.Першотравнева,пров.Щасливий":"вул.Ясна,пров.У
країнський":"вул.Горіхова":"вул.Ясна":"вул.Польова":"вул.Першотравнева":"вул.Воровського,пров.
Робочий":"вул.Барабаша,пров.Український":"вул.Юності":"пров.Український":"вул.Леніна"} 



с.Царичанка {"вул.Ворошилова,Невського,Гоголя":"вул.Невського,Кутузова":"вул.Чапаєва,Невського,Ворошилов
а":"вул.Пушкіна,Кутузова,Суворова":"вул.Інтернаціональна,Царичанська,Корольова,Будьоного":"ву
л.Царичанська,Колгоспна, 
пров.Степний":"вул.Шкільна,Приозерна":"вул.Приорільська,":"вул.Північна,Низова":"вул.Північна,Р
адянська":"вул.Степова,Північна":"вул.Степова":"вул.Степова,Шляхова":"вул.Шляхова":"вул.Шляхо
ва":"вул.Центральна":"вул.Пушкіна,Молодіжна,Шевченка, 
Гоголя":"вул.Гоголя":"вул.Будьоного,Гоголя":"вул.Ломоносова,":"вул.Ломоносова,Жукова":"вул.Ше
вченка,Суворова,Маяковського, 
Кутузова":"вул.Дзержинського,Горького":"вул.Свердлова,Жукова,Дзержинського":"вул.Селянська,К
ірова,пров.Діброва":"пров.Селянський,Будьоного":"вул.Приорільська,пров.Лісний":"вул.Приорільс
ька,Шкільна":"вул.Леніна,Свердлова,Лермонтова, 
пров.Ламаний":"пров.Ламаний":"вул.Миру,Піонерська,пров.  Першотравневий,1-й 
Піонеський":"вул.Зої 
Космодем'янської":"вул.Польова":"вул.Піонерська":"вул.Колгоспна,Київська,Українська, 
Вишнева":"пров.2-й,3-й 
Піонерський":"вул.Інтернаціональна":"вул.Інтернаціональна":"вул.Інтернаціональна":"вул.Чкалова,
Радянська":"вул.Чкалова":"вул.Кірова":"вул.Піонерська,Степова":"вул.Інтернаціональна":"вул.Інтер
національна, 
пров.Інтернаціональний":"вул.Інтернаціональна":"вул.Гагаріна,Чкалова":"вул.Садова":"вул.Майськ
а,Південна,Центральна":"вул.Бутенка":"вул.Бутенка":"вул.Бутенка,Зелена,Комсомольська":"вул.Сад
ова,Суворова":"вул.Транспортна,Фонтанна":"вул.Транспортна,Фонтанна,Пушкіна,Базівська":"вул.Со
снова,Річна,Південомашівська":"вул.Соснова,Робоча,Службова,пров.Сосновий,пров.3-й,4-й 
Робочий":"вул.Межова,Центральна":"вул.Межова":"вул.Котляревського,Центральна,пров.Зелений"
:"вул.Комарова,Дачна,пров.Дачний":"вул.Котляревського":"вул.Першотравнева,14-ї Гвардійської 
дивізії":"вул.ім.14-ї Гвардійської 
дивізії":"вул.Першотравнева,Колгоспна":"вул.Базівська":"вул.Базівська,Центральна":"вул.Базівська,
Центральна, пров.Заводський":"вул.Центральна,Зелена,Жовтнева,   
пров.Жовтневий":"вул.Центральна,Східна":"вул.Берегова":"вул.Бутенка,Підгірна,пров.Глинище":"ву
л.Берегова,Календюка":"вул.Берегова,Бутенка":"вул.Тростяна,Сургутська":"вул.Піски,Канавна":"вул
.Тростяна,Сургутська":"вул.Комсомольська":"квартал Слави":"квартал Слави":"квартал 
Слави":"вул.Царичанська":"вул.Будьоного":"вул.Комсомольська":"вул.Комсомольська,Кірова,Сквоз
на, 
Кооперативна":"вул.Гоголя,Олійника":"вул.Кірова":"вул.Кірова,Олійника,пров.Нагорний":"вул.Кіро
ва":"вул.Кірова":"вул.Кірова":"вул.Кірова":"вул.Кірова":"вулКірова":"вул.Кірова,Першотравнева":"в
ул.Піонерська":"вул.Кірова,Першотравнева":"вул.Театральна,квартал 50 років  
Жовтня":"вул.Театральна,":"вул.Ушакова":"вул.Ушакова,Гагаріна":"вул.Набережна,Польова,Веснян
а":"вул.Щорса":"вул.Набережна":"вул.Українська":"вул.Українська,Першотравнева,Берегова":"вул.
Першотравнева":"вул.Шкільна,Садова":"пров.Ламаний":"вул.Українська,пров.Вишневий, 
Березівський":"вул.Полтавська,пров.Кооперативний":"вул.Ленінградська":"вул.Набережна,Врожай
на":"вул.Ленінградська,Кірова,пров.Приорільський":"вул.Мостова":"вул.Мостова,Мостового,Лугова
, Кабашній Горб":"вул.Гагаріна":"вул.Гагаріна,Будьоного,пров.1-й 
Гагаріна":"вул.Подолянська":"вул.Подолянська,пров.3-й 
Кіровський":"вул.Піонерська,Першотравнева, 
Олійника,Затишна":"вул.Першотравнева,Затишна":"вул.Базівська,Транспортна":"вул.Кірова":"вул.Пі
онерська":"вул.Театральна,Шевченка,14-ї Гвардійської дивізії":"вул.Шевченка,14-ї Гвардійської 
дивізії":"вул.Комсомольська,Службова,Робоча":"вул.Центральна,14-ї Гвардійської дивізії,пров.1-й 

смт.Кринички, 
с.Новоселівка, 
с.Роговське, 
с.Гремуче,                 
с.Одарьївка, 
с.Чернече,                                        
с.Червоний Яр, 
с.Пушкарівка, 
с.Яблуневе, 
с.Малярщина                              

смт.Кринички: вул.Зайвого, вул.Нова, вул.Мирна, пров.Новий, вул.Садова, вул.Молодіжна, 
вул.Дзержинського, вул.Набережна, вул.Заводська;                                                                                        
с.Чернече: вул.Піонерська, вул.Чернечанська, вул.Нова, пров.Колхозний, пров.Садовий;                                                                                    
с.Новоселовка: вул.Мира, вул.Нова, вул.Набережна,  
вул.Центральна, вул.Молодіжна;                                                                        с.Роговське: 
вул.Октябрьська, вул.Степна, вул.Кірова, вул.Дорожня, вул.Садова;                                                                                                                          
с.Гремуче: вул.Степна (№ 7-33,32-66, 68-106, 120-164);                                 с.Червоний Яр: вул.Мира;                                                                                                       
с.Пушкарівка: вул.Садова, вул.Новоселів, вул.Широка, вул.Зеленая;                                                                                                              
с.Яблуневе: вул.Дніпрова;                                                                                            смт.Кринички: 
вул.Нагорна № 21-52А; 
с.Малярщина: вул.Зелена 



м.Верхньодніпров
ськ,                                                                              
с.Пушкарівка, 
с.Б.Хутори, 
с.Василівка, 
с.К.Наталівка, 
с.Якимівка 

 м.Верхньодніпровськ: вул.Авраменка, вул.Вокзальна, вул.Гастелло, вул.Дніпровська, 
вул.Запорізька, вул.Київська, вул.Коротка, вул.Лісна, вул.Львівська, вул.О.Матросова, вул.Пожежна, 
вул.Поля, вул.С.Владики, вул.С.Яцковського, вул.Театральна, вул.Титова, вул.Харківська, 
вул.Чернігівська, вул.Чумацька, вул.Шкільна, вул.Яблунева, просп.Шевченка, пров.Андріївський, 
пров.Зелений, пров.Базарний, пров.Пожарний;                                                                                                                                               
с. Пушкарівка: вул.Східна, вул.Вишнева, вул.Зарічна, вул.Підгірна, вул.Українська, вул.Чонгарівка, 
вул.Вишнева, вул.Лісна, вул.Підгірна, вул.Пляжна, вул.Садова, вул.Східна, вул.Трояндова, 
вул.Чонгарівка, С/т Врожай, С/т Ювілейне-1, С/т Здоров'я, С/т Заріччя, вул.Рябківка, вул.Тиха, 
вул.Центральна, пров Центральній  

c.Новий Світ, 
с.Новоселівка, 
с.Гончарка, 
смт.Солоне, 
с.Нікольське на 
Дніпрі, 
с.Звонецьке на 
Дніпрі, 
с.Олексіївка, 
с.Калинівка, 
с.Військове, 
с.Петрово-
Свистуново, 
с.Василівка, 
с.Письмечово, 
с.Безбородьково, 
с.Башмачка 

с.Башмачка: вул.Горького, вул.Кірова 

с.Тритузне, 
с.Новопокровка 

вул.Миру, вул.Гагаріна 

м.Нікополь вул.Профінтерна, вул.Пархоменко, вул.Читинська, вул.Урожайна, вул.Орловська, вул.Подгорна, 
вул.Мінська, вул.Софієвська, вул.Нестерова, вул.Рижикова, вул.Фрунзе, вул.Грибоєдова, 
пров.Лошкарівський, вул.Тимірязева, вул.Дніпровська, пров.Дальній, пров.Трудовий, вул.Рибна, 
вул.Сурікова, вул.Окська, вул.Ашхабадська, вул.Барвинківська, пров.Лоцманський, 
вул.Чорноморська, пров.Зелений, пров.Восточний, вул.Тюменська, вул.Каховська 

м.Нікополь м-райони "Трубник-2", "1-й квартал", "3-й участок" 

м.Нікополь Л-ЮТЗ-1: вул.Трубників, вул.Трубченко, вул.Надежкіна, вул.Глінки, вул.Раскової, пров.Базарний, 
вул.Лисенко, вул.Шмідта, вул.Гончара, вул.Малиновського, вул.Гагаріна, вул.Г.Чернобиля, 
вул.Калініна, вул.Херсонська, вул.Дибенко, вул.Кармелюка, вул.Каштанова, вул.Барнаульська, 
вул.Мопровська, пров.Морський, вул.Слав'янська, вул.Євдокімова, вул.Чубаря, вул.Миронова, 
вул.Альпова 

м.Нікополь вул.К.Лібкнехта 

м.Нікополь пр.Електрометалургів, вул.Краснодонська, вул.Комарова, вул.Губкіна, вул.Крилова, вул.Дружби, 
вул.Некрасова, вул.Алтайська, вул.Горького, вул.Магнітогорська, вул.Кустанайська, вул.Чалого, 
вул.Герцена, вул.Урицького, вул.Тельмана, вул.Глєбова, вул.Будьонівська, вул.Кірова, 
вул.Загородна, вул.Чкалова, пров.Озерний, вул.Рабкопівська, вул.Кооперативна, вул.Передовіків, 
вул.Можайського, вул.Газопровідна, вул.Дзержинського, вул.Мирного, вул.Череповецька, 
вул.Архангельська, вул.Мурманська, вул.Лугова,  вул.Степна, вул.Васнєцова, вул.Харківська, 
пров.Спокійний, вул.Вольвача, пров.Целинний, вул.Усова, вул.Шевченко, вул.Кріпака, 
вул.Микитинська, вул.Запорізька, вул.Ульянівська, вул.Загребельного, вул.Преображенська, 
вул.К.Лібкнехта, пров.Партизанський, вул.Довгалівська, вул.Гагаріна, пр.Трубників, 
вул.Станиславського, вул.Каштанова, вул.Чубаря, вул.Кириченко, вул.Головко, вул.К.Маркса, 
вул.Баха, вул.Первомайська 



м.Покров вул.Тельмана, вул.Калініна, вул.Чиатурського, вул.Калініна,  вул.Комсомольська, вул.Тольяті, 
вул.Чехова, вул.Партизанська,  вул.Петровського 

м. Покров вул.Чайкіної, вул.Калініна, вул.Правди 

м.Апостолове вул.Мічуріна 

м.Апостолове, 
с.Українка,                                              
с.Перше Травня 

м.Апостолове: вул.Островського, проїзд Садиба РОСТ;  с.Українка: вул.Ланова, вул.Центральна, 
вул.Східна, вул.Червона, вул.Нова, вул.Лісна, вул.Молодіжна, вул.Квіткова, вул.Садова, 
вул.Степова;                                                                                                      с.Перше Травня: вул.Центральна, 
вул.Гагаріна, вул.Молодіжна, вул.Шевченка, вул.Зелена, вул.Московська                                                                      

с.Нива Трудова, 
с.В.Чумаки, 
с.Михайлівка, 
с.Михайло-
Заводське, 
с.Жовте, с.Каманка 

с.Нива Трудова: вул.Зелена, вул.Космонавтів, вул.Залізнична, вул.Комунарів, вул.Гагаріна, 
вул.Комсомольська, вул.Будівельна, вул.Радянська, вул.Молодіжна;                                                                              
с.Кам'янка: вул.Зої Космодем'янськой, вул.Набережна                                                                                            

м.Зеленодольськ вул.Рибалко, вул.Енергетична 

с.Зоря вул.Молодіжна,вул.Г.Чорнобиля, вул.Фестивальна, вул.Сільськогосподарська, вул.Річна, 
вул.Поштова, вул.Сонячна, вул.Грабовського, вул.Ювілейна, пров.Вишневий, вул.Степна 

    

м.Кривий Ріг вул.Окружна 

м.Кривий Ріг вул.Ньютона, вул.Погребняка, вул.Перекопська, вул.Павленко, шосе Миколаївське 

м.Кривий Ріг вул.Конституційна, вул.Шурупова, вул.Монастирська 

м.Кривий Ріг вул.Іорданська, вул.Бажанова, вул.Шимаковського, вул.Старовокзальна, вул.Гданцевська, 
вул.Джапарідзе, вул.Святомиколаївська, вул.Первомайська, вул.Анатолія Ліпецького, 
вул.Грабовського, вул.Староярмарська, вул.Зарічна, вул.Родникова, вул.Рубежна 

м.Кривий Ріг вул.Криворіжсталі 

м.Кривий Ріг вул.Криворіжсталі 

м.Кривий Ріг вул.Упита, вул.Льотчиків, вул.Харцизська, вул.Філатова, вул.Севастопільська, вул.Володимира 
Великого, вул.Дідро, вул.Паркова, вул.Олександра Поля, вул.Дубки, вул.Кустанайська, 
вул.Дитинства, вул.П.Саксаганського, вул.Дунаєвського, вул.Качалова, вул.Пришвіна, вул.Павла 
Глазового, вул.Тесленко, вул.Бикова, вул.Софьї Перовської, пров.Бульварний, вул.Катериновська, 
вул.Геленджикська, вул.Одеська  

м.Кривий Ріг вул.Криворіжсталі 

м.Кривий Ріг вул.Лісового, вул.Незалежності України, вул.Сахарова 

м.Кривий Ріг вул.Криворіжсталі 

м.Кривий Ріг вул.Мусоргського, 5-й Зарічний мікрорайон, вул.Урожайна, вул.23-го Лютого, площа Молодіжна, 
вул.Героїв АТО 

м.Кривий Ріг   

с.Новолозуватка, 
с.Грузьке, 
с.Грузька-
Григорівка, 
с.Тернівка 

вул.Центральна, вул.Шкапенко, вул.Молодіжна, вул.Набережна, вул.Червона, вул.Незалежності, 
вул.Садова 

с.Мар'є-
Дмитровка, 
с.Ковальово, 
с.Кринички, 
с.Сергіївка, 
с.Кодаки, 
с.Зелений Гай                              

вул.Центральна, вул.Набережна, вул.Хутірська, вул.Тракторна, вул.Придорожна, вул.Маршрутна, 
вул.Степна, вул.Садова, вул.Трудова, вул.Залізнична, вул.Травнева 

с.Гейковка, 
c.Ранній ранок 

вул.Горького, вул.Набережна, вул.Зелена, вул.Мира, вул.Авілова 



м.Новомосковськ вул.Радянська, вул.Сучкова, вул.В.Ковалівка, вул.М.Ковалівка, вул.Островського, вул.Короленко, 
вул.Червоноармійська, вул.Глінки, вул.Лермонтова, вул.Ленинградська, вул.Московська, 
вул.Силбвестрова, вул.Павлоградськая, вул.Центральная, вул.Куйбишева 

м.Новомосковськ,                                                                  
с.Орловщина 

с.Орлівщина: вул.Покровська 

м.Павлоград, 
с.Зайцево, 
с.Козачий Гай, 
с.Романівка, 
с.Водяне, 
с.Калинівка, 
с.Н.Павлоградське, 
с.Тернове, 
с.Очеретовате, 
с.Красне 

 м.Павлоград(частк.) вул.Індюкова, Водопровідна, Ватоліної, Балашовська, Будівельна, 
Верстатобудівників, Войнової, Гагаріна, Дніпровська, Західнодонбаська, Карбишева, Комарова, 
Кравченка, Ливарна, Лиманська, Свєтлова, Малиновського, Машинобудівників, Новоросійська, 
Преображенська, Промислова, Слов'янська, Квіткова, Літня, Плеханова, Тепла, пров.Лікарняний, 
пров.Удачі 

с.Вербки, 
с.Морозівське, 
с.Нові Вербки, 
м.Павлоград 

 с.Нові вербки, с.Вербки(частк.) вул.Вишнева, Н.Безрук, Ковпака, Гоголя, Залізнична, Піщана, 
Пушкіна, Коротка, Горького, Фрунзе, Калинова, Кутова, Лугова, Жовтнева, Миру, Молодіжна, 
Перемоги, О.Матросова, Чкалова, Зарічна, Харківська, ПСШ, Солнцева, Самарська 

с.Павлівка, 
х.Петровський, 
с.Ново-
Олександрівка, 
с.Бурханівка, 
с.Горки, 
с.Запорізьке 

Населені пункти повністю: с.Павлівка, х.Петровський, с.Ново-Олександрівка, с.Бурханівка, с.Горки, 
с.Запорізьке 

с.Васильківське, 
с.Запоріжжя, 
с.Сидоренково, 
с.Куніново, 
с.Русакове 

Населені пункти повністю: с.Васильківське, с.Запоріжжя, с.Сидоренково, с.Куніново, с.Русакове 

с.Чернетчина, 
с.Заплавка,  
с.Кременівка, 
с.Бабайковка 

с.Чернетчина: вул.Центральна, вул.Іжаковська, вул.Шевченківська, ул Приорельська, вул.Шкільна, 
вул.Горького, вул.Московська;                                                                                                      с.Заплавка: 
вул.Горького, вул.Степна, вул.Садова, вул.Центральна, вул.Комарова, вул.Суворова, вул.Шевченка, 
вул.Чкалова, вул.Нова, вул.Молодіжна;                                                               с.Кременівка: вул.Мира, 
вул.Ватутіна, вул.Лермонтова, вул.Зелена, вул.Котляревського 

с.Троїцьке, 
с.Росішки, 
с.Лозівське, 
с.Роздори, 
смт.Петропавлівка,  
с.Хороше, 
с.Коханівка, 
с.Ст.Колодязь, 
с.Васюкове, 
с.Осадче, 
с.Водяне, 
с.Самарське, 
с.Лугове, с.Озерне, 
с.Олександропіль, 
с.Добринька 

с.Троїцьке: вул.Широка, вул.Польова;                                                                                                                                            
смт.Петропавлівка: вул.Нова, вул.Заводська, вул.Самарська, вул.8 Березня, вул.Зарічна, 
вул.Лермонтова, вул.Берегова, вул.Набережна, вул.2-га Набережна, вул.Партизанська, 
вул.Сонячна, вул.Миру, вул.Соборна, вул.Героїв України, вул.Червона;                                                                                                            
с.Самарське: вул.Центральна;                                                                                             Населені пункти 
повністю: с.Хороше, с.Росішки,  с.Лозівське, с.Роздори, с.Коханівка, с.Ст.Колодязь, с.Васюкове, 
с.Осадче, с.Водяне, с.Лугове, с.Озерне, с.Олександропіль, с.Добринька 

Група 2 

м.Дніпро вул.Столєтова,21, 17, вул.Магаданська, 46, вул.Каштанова,29,41,47,  пр.Слобожанський,20, 32, 
вул.О.Оцупа,16,18Б,  вул.Маршала Малиновського,76 

м.Дніпро вул.Яхненківська, вул.Щербини, вул.Калинова (кінець), вул.Академіка Образцова, вул.Кубинська, 
вул.Універсальна, вул.Немировича-Данченко, вул.Янтарна, вул.С.Ковалевської,  пров.Універсальний, 
вул.П.Бикова, вул.Камінського, вул.Кубинська, В.Тютюника, вул.Реконструкції, вул.Волоколамська, 
вул.Яна Гуса, вул.Лермонтова, вул.Желябова, вул.Промислова, вул.Торгівельна, вул.Пожежна, 
вул.Бебеля,вул.Халтуріна, пров.Портовий, пр.Мануйлівський, вул.Каруни, вул.Джузеппе Гарібальді, 
вул.Радистів, вул.Маріупольська, пр.Слобожанський,1, вул.Каляєва, вул.Промислова, вул.Амур-Гавань, о-
в Файнберга, вул.Верстова, вул.Ротна, вул.Вітчизняна, вул.Яна Гуса, вул.Солончакова, вул.Артюшенко, 
вул.Г.Мазуренко, вул.Бажова, вул.Полонської-Василенко, вул.Передова(початок), вул.Придніпровська, 
вул.Саранська, пров.Дж.Гарібальді, пров.Бахчисарайський, вул.Бахчисарайська, вул.Варварівська, 
пров.Василівський, вул.Симеренківська,  пров.Тульчинський, вул.Крюкова, вул.І.Сокульського,  



смт.Іларіоно
ве, 
с.Іванівка, 
с.Лозуватка, 
хутір 
Знаменівськ
ий, 
с.Хорошево, 
п.Сад, 
с.Веселе, 
с.Діброва, 
с.Воронівка, 
с.Сура, 
с.Мар`ївка, 
с.Мар`їнка, 
п.Шахтний, 
с.Ракове, 
п.Первомайс
ький, 
с.Петрівка 

Населенні пункти повністю: смт.Іларіонове, с.Іванівка, с.Лозуватка, хутір Знаменівський, с.Хорошево, 
п.Сад, с.Веселе, с.Діброва, с.Воронівка, с.Сура, с.Мар`ївка, с.Мар`їнка, п.Шахтний, с.Ракове, 
п.Первомайський, с.Петрівка 

с.Чапли, 
с.Любимівка, 
с.Приднепро
вське, с.1 
Травня 

с.Чаплі: вул.Зелена                                                                                                          

м.Дніпро ж/м Придніпровськ: вул.Базова, вул.Космонавтів, вул.Немировича-Данченка, вул.Космонавта Волкова, 
вул.Агнії Барто, вул.20-річчя Перемоги, вул.Шлюзова, вул.М.Дідевича, вул.Придніпровська, 
вул.Листопадна, вул.Гаванська, вул.Автопаркова, вул.Виробнича  

с.Дослідне, 
с.Новоолекс
андрівка, 
с.Красний 
Сад, 
с.Кам'янка, 
с.Братське, 
с.Сажівка, 
с.Южне, 
с.Старі 
Кодаки 

смт.Дослідне: вул.Авіаторів;                                                                         Аеропорт-42: вул.Аеропорт;                                                                                             
с.Братське: вул.Сурянська;                                                                                     с.Старі Кодаки:вул.Осипенко, 
вул.Леніна, вул.Шкільна, вул.Клубна, п/к Комсомольський, вул.Гагаріна, вул.Червоноармійська, вул.Нова, 
п/к Зелений, п/к Чернишевського, вул.Ювілейна, вул.Горького, вул.Набережна, пров.Переможний, 
пров.Крутогорний, Лікарня;                                                                   с.Новоалександрівка: вул.Рожева, 
пров.Рубіновий, пров.Орендний, вул.Паркова, вул.Яблунева, вул.Осіння, вул.50 Років Перемоги, 
вул.Славянська, вул.Крайня, вул.Сонячна, вул.Телевізійна, вул.Журавлина, вул.Янтарна, вул.Кленова, 
вул.Волошкова, вул.Полева 

м.Дніпро  ж/м Тополь-3, Тополь-2, Тополь-1, вул.Панікахи, бул.Платонова, вул.Тополина, вул.Комбрига Петрова, 
ш.Запорізьке, вул.Паршина 

м.Дніпро частина Центрального р-ну: вул.Центральна, вул.Європейська, вул.В.Мономаха, вул.Харківська, 
вул.Глинки, вул.Ширшова, вул.Харківська,  вул.Святослава Хороброго, вул.Мечнікова, вул.Челюскіна, 
вул.П.Нірінберга, вул.Крутогірний узвіз, вул.Колодязна, вул.Барикадна, вул.Магдебурзького права, 
вул.В.Липинського, вул.Ливарна, вул.Ламана, вул.Коцюбинського, вул.Січових стрільців, 
вул.Виконкомівська,  пр.О.Поля, вул.В.Антоновича, пр.Пушкіна, вул.Ю.Савченка,  вул.Ан.Фабра, вул.Князя 
Володимира Великого,  парк Лазаря Глоби,  вул.Столярова, вул.Княгині Ольги, вул.Ярослава Мудрого, 
вул.Мостова, вул.Січеславська Набережна, вул. Старокозацька, вул.Гоголя, вул.Воскресенська, 
вул.Короленка, вул.Шмідта, вул.Боброва, пр.Д.Яворницького,52-107, вул.Курчатова,   вул.Пастера, 
вул.Вокзальна, вул.В.Чапленка,  пл.Старомостова,  вул.Січеславська Набережна, вул.Ливарна; частина 
Чечелівського р-ну: низ вул.Рабочої, пр.С.Нігояна, вул.Залізнична, вул.Щепкіна, вул.Р.Шухевича, 
вул.Амбулаторна, вул.Чухновського, вул.Басейна, вул.Давидова, пров.Давидова, вул.Орловська, 
вул.Новоорловська, вул.Камчатська, вул.О.Чернікова, вул.Леваневського, вул.П.Полуботка, 
вул.В.Ларіонова, вул.Щепкіна, пров.Жоржинський,  вул.Виборзька, вул.Авіаційна, пр.І.Мазепи, 
вул.Ак.Белелюбського, вул.Ударників, вул.І.Езау, вул.Гідропаркова, вул.Павлова, вул.Булигіна, 
вул.Перекопська, вул.Набережна Заводська, вул.Бр.Бестужевих 

м.Дніпро,                                                                   
смт.Слобожа
нське 

м.Дніпро: вул.Передова, вул.Широка, вул.Водопровідна, вул.Межова, вул.Тайгова, вул.Шефська, 
вул.Алуштинська, пров.Снайперський, вул.Інженерна,  вул.Донецьке шосе, вул.Нижньодніпровська, 
вул.Петрозаводська, вул.Мінусинська, пров.Окопний, вул.Щитова, вул.230 Стрілецької Дивізії, 
пров.Сміливий, вул.Інгульська, пров.Інгульський, вул.Полєнова, вул.Бєляєва, вул.Висоцького, 
вул.Шолохова, вул.Дементьєва, вул.Таганрогзька, вул.Чернігівська, вул.Житомирська, вул.Новочеркаська, 
вул.Саранська, вул.Штормова, вул.Зеленогірська, вул.Берегова, вул.Вишнева, вул.Скрябіна, вул.Верстова, 
вул.Лісопильна, вул.Волго-Донська, шосе Донецьке, пр.Миру, пр.Фестивальний;                                                                                  
смт.Слобожанське: вул.Нижньодніпровська 



м.Дніпро вул.Січових Стрільців, вул.Куп'янська, вул.Бородинська, вул.Пугачова, пр.Б.Хмельницького, 
вул.Гавриленка, р-н пр.Гагаріна, вул.Телевізійна, вул.Полігонна, вул.Лазаряна, вул.О.Гончара, 
вул.Пісаржевського, вул.Севастопольська, вул.Морська, вул.Марії Заньковецькой, вул.Високовольтна, 
вул.Л.Чайкіної, вул.Казакова, Бульвар Зоряний, вул.М.Драгоманова, вул.Українська, 
вул.С.Подолинського, пр.Пилипа Орлика, пр.О.Поля, вул.Робоча (низ), вул.Троїцька, пл.Троїцька,  
вул.Свєтлова, тупик Свєтлова, вул.Вознесенська, вул.Виконкомівська, вул.О.Кониського, вул.Святослава 
Хороброго, вул.Повітова, вул.С.Петлюри, вул.Дарвіна, вул.С.Подолинського, вул.І.Сікорського, 
вул.Короленка, вул.Новосільна, пров.Самаркандський, вул.Курганська, вул.М.Руденка, вул.Барвінківська,  
вул.Н.Алексєєнко, вул.Грибоєдова, вул.Флотська, вул.Русанівська, вул.Гродненська, вул.Політехнічна, 
вул.Макарова, вул.Шебелінська, вул.Автодорівська, вул.Уральська, вул.Каверіна, вул.І.Сікорського, 
вул.Кленова, вул.Телевізійна, вул.М.Комарова, вул.Ю.Савченка, сквер Героїв, пр.Пушкіна, вул.Менахем-
Мендл Шнеєрсона, вул.В.Антоновича, вул.Ульянова, вул.Філософська, вул.Кавалерійська, вул.Патона, 
вул.Арбатська, вул.Криворізька, вул.Наримська, вул.Лісова, вул.Канатна, вул.Гродненська, вул.Шмідта, 
вул.Звивиста,узвіз Ярмарковий, вул.Курчатова, вул.Боброва, вул.Аптекарська балка, пров.Січовий, 
вул.М.Раскової, вул.Кронштадська, узвіз Озерний, вул.Громова, вул.Л.Стромцова, вул.Бардіна,    
вул.Херсонська, пров.Ушинського, вул.Воскресенська, пр.Д.Яворницького, вул.Челюскіна, 
вул.Старокозацька, вул.А.Фабра, бульвар Катеринославський, вул.Шевченка, вул.В.Мономаха, 
вул.Мечнікова, вул.Виконкомівська, ж/м Тополя-1,  ж/м Тополя-2, ж/м Тополя-3, ж/м"Сокіл-1","Сокіл-2" в 
т.числі: вул.Мукаша Салакунова, ш.Запорізьке, вул.Космічна, вул.Панікахи, вул.Джинчарадзе, 
вул.Євпаторійська, пр.Героїв, туп.Будівельний, вул.Набережна Перемоги, вул.Гетьмана П.Дорошенка, 
Бульвар Слави,  вул.Паршина, вул.Комбрига Петрова, вул.Уральська, пр.Праці, вул.Стартова                                                                                                                 

м.Дніпро ж/м Червоний Камінь, ж/м Покровський, ж/м Парус-1, ж/м Парус-2, п.Диївка, частина п.Таромське (р-н 
підприємства ТОВ "Дангел").                                                                                                                      Вулиці: вул. 
Ю.Кондратюка, вул.Вільямса, вул.Фермерська, вул.Пролетарська, вул.Поліська, вул.Костромська, 
вул.Слави, пров.Глухий, вул.Мукачівська, вул.Прияружна, пров.Варязький, вул.Герцена, вул.Лавандова, 
вул.Кр.Косинського, вул.Вагнера,  

м.Дніпро ж/м Тополь-2, ж/м Тополь-3, ж/м Сокіл-1, ж/м Сокіл-2 , в т.ч.: вул.Стартова, вул.Панікахи,вул.Комбрига 
Петрова, вул.Уральська,  ш.Запорізьке, вул.Трудових Резервів, пр.Праці, вул.Космодромна, 
вул.Яснополянська, вул.Маршала Судця, вул.Космічна, Бульвар Слави, пр.Героїв, вул.Набережна 
Перемоги, вул.Мандриківська, вул.Новорічна, вул.Холмогорська, вул.Камська, вул.Миру, пров.Штабний, 
вул.Далека, вул.Лоцманська, вул.Мільмана, пров.Садовий, вул.Верхоянська, пров.Добровольців, 
вул.Євпаторійська, вул.Глиняна, пров.Добровольців, вул.Байкова, пров.Екіпажний, вул.Недєліна, 
вул.Аеропортівська 

с.Волоське вул.Насосна, вул.Верхня, вул.Героїв Чернобиля, вул.Дальня, вул.Олександра Матросова, вул.Парникова, 
вул.Тиха, вул.Тополина, вул.Матросова  

с.Сурсько-
Литовське, 
с.Новомикол
аївка 

с.Сурсько-Литовське: вул.Нова, вул.Полева, вул.Некрасова, вул.Аптечна, вул.Коцюбинського, 
вул.Космічна, пр.Некрасова, вул.Садова;                                                                                                                                  
с.Новомиколаївка: Школа, Дитячий садок, Сільрада, Амбулаторія                                                                                                      

м.Підгородн
е 

вул.Коротка, вул.Калініна, вул.Ульянова 

м.Кривий Ріг вул.Криворіжсталі 

м.Кривий Ріг вул.Орджонікідзе, вул.Л.Українки, вул.Циолковського, вул.Тбіліська, вул.Нахімова, вул.Каховська 

м.Кривий Ріг мкрн 4,5,7 Зарічний, вул.Десантна, пос.Олександрівка, вул.Співдружності, вул.Василевського, 
мкрн.Горняцький, мкрн.Сонячний, вул.Карнавальна, вул.Індустріальна, вул.Нова Зоря, вул.Холмогорська, 
вул.Виборна, вул.П'ятигорська, вул.Гаркуши, вул.Камишовська, вул.Ханойська, вул.Московська, 
вул.Граве, вул.Коротченко 

м.Кривий Ріг, 
с.Окунівка 

вул.Полісська, вул.Сочинська, вул.Шатурська, вул.Горіховська, вул.Юмашева, вул.Овчаренко, 
вул.Бакинська, вул.Говорова, вул.Героїв Бресту, вул.Цандера, вул.Поселкова, вул.Тичини, вул.Шелгунова, 
вул.Аросева, вул.Кибальчича, вул.Оренбургська, вул.Туркенича, вул.Кам'яна, вул.Юрьєвська, 
вул.Ладожська, вул.Новобудов, вул.Вознесенського, вул.П'ятихатська, вул.Глаголева, вул.Лисяка, 
вул.Мусоргського, вул.Бурмістенко, вул.Армавірська, вул.Поля, вул.Ватутіна, вул.Стасова, 
вул.Міжпланетна, вул.Стадіонна, вул.Єлестинська, вул.Щепкіна, вул.Кропивницького 

м.Кривий Ріг м-рн Всебратське-2 

м.Кривий Ріг Жовтневий р-н 



м.Кривий Ріг вул.Політехнічна, вул.Репіна, вул.Лауреатів, вул.Докучаєва, вул.Верхоянська, вул.Баумана, 
вул.Пржевальського, вул.Діккенса, пров.Удельний, вул.Тениста, вул.Кадиєвська, вул.Заслонова, 
вул.Крутогорна, вул.Запорізька, пров.Жмеринський, вул.Зарічна, вул.Менжинського, вул.Українська, 
вул.Сакко і Ванцетті, вул.Дачна, вул.Даргомижського, вул.Чкалова, вул.Мопрівська, пров.Родніковий, 
вул.Леніна, вул.Кіровоградська, вул.Рибалко, вул.Студентська, вул.Ушакова, вул.Нахічеванська, 
вул.Калужська, вул.Осипенко, вул.Артилеристів, вул.Погребняка, вул.Перекопська, вул.Павленко, 
вул.Вольська, вул.Вишнева, вул.Волховська, вул.Весела дача, вул.Сірова, вул.Гьоте, вул.Сухе-Батора, 
вул.Ісаковського, ул.Рубіжна, вул.Пугачова, вул.Лауреатів, вул.Пірогова, вул.Чигиринська, 
вул.Лабораторна, вул.Мічурина, вул.Автозаводська, вул.Таймирська, вул.Тувинська, вул.Довженко, 
вул.Стерлитамакська, вул.Ракетна, вул.Сиктивкарська, вул.Татарська, вул.Саранська, вул.Сумгаїтська, 
вул.Пушкіна, вул.Лермонтова, вул.Лавроненко, вул.Хасанська, вул.Таманська, вул.Хвойна, вул.Нартова, 
вул.Менжинського, вул.Шокальського, вул.Юних комунарів, вул.Неруди, вул.Молодості, 
вул.Луначарського, вул.Жовтнева, пров.Пулковський, вул.Аненко, вул.Лібкнехта, вул.Усть-Каменогорська, 
вул.Уставна, вул.Бекетова, вул.Багратіона, вул.Білих акацій, вул.Учителів, вул.Погребняка, вул.Ньютона, 
вул.Перекопська, вул.Акопяна, вул.Гагаріна, вул.Блока, вул.Весіння, вул.Берлинська, вул.Маркса, 
вул.Ботева, вул.Єдинства, вул.Д.Бідного, вул.Дунайська, вул.Сиволапа, вул.Калиниченко, вул.Харитонова, 
вул.Янова, вул.Первомайська, вул.Садова, вул.Лібкнехта, вул.Бальзака, вул.Вахтангова, вул.Яблочкіної, 
вул.Калиниченко     

м.Кривий Ріг вул.Електрична 

м.Кривий Ріг вул.Орджонікідзе, вул.Іллічівська, вул.Чайкіної, вул.Агафонова, вул.Травнева, вул.Коларова, 
вул.Семашко, вул.Пісочна, вул.Вокзальна, вул.Залізнорудна, вул.Лебедева-Кумача, вул.Кобилянського, 
вул.Глінки, вул.Саянська, вул.Копиленко, вул.Зимня, вул.Янова 

м.Кривий Ріг вул.Центральна, вул.Комарова, вул.Смоленська, вул.Миколаївська, вул.Філянського, 
вул.Железнодорожна, вул.Сахалинська, вул.Тореза, вул.Шахтарська, вул.Ковпака, вул.Великолукська, 
вул.Широка, вул.Фаворського 

м.Кривий Ріг вул.Криворіжсталі 

м.Кривий Ріг вул.П.Мирного, вул.Г.Романової, вул.Таганська, вул.Добролюбова, вул.Подлепи, вул.Ярославська 

м.Кривий Ріг вул.Ньютона, вул.Погребняка, шосе Миколаївське, вул.Мукачева, вул.Осипенко, вул.Калужська, 
вул.Політехнічна, вул.Ваніна, вул.Волховська, вул.Голубина, вул.Баумана, вул.Чеборкульська, 
вул.Лабораторна, вул.Трудові резерви, вул.Ольмінського, вул.Василенко, вул.Богомольця, вул.К.Маркса,  
вул.Стрельцова, пров.Путилівський,вул.Пушкіна, вул.Бебеля, вул.Барбюса, вул.Яблочкіної, 
вул.Кобилянського, вул.Вахтангова, вул.Пушкіна, вул.Ейнштейна, вул.Шопена, вул.Воровського, 
вул.Електроніки, вул.Лермонтова, вул.Янова, вул.Калініченко, вул.Лінейна, вул.Азовська, вул.Едісона, 
вул.Д.Бідного, вул.Дунайська 

м.Кривий Ріг вул.Кобилянського, вул.Тютчева, вул.Белецького, вул.Газетна, вул.Ладигіна, вул.Ольмінського, 
вул.Богомольця, вул.Маркса, вул.Вершиніна, вул.Барбюса, вул.Стрільцова, вул.Вахтангова, вул.Пушкіна, 
вул.Яблочкіної, вул.Бебеля, вул.Балхашська, вул.Декабристів, пров.Флоксів, вул.Г.Артемовського, 
пров.Путилівський, вул.Василенко, вул.Енштейна, вул.Шопена, вул.Воровського, вул.Електроніки, 
вул.Азовська, вул.Гагаріна, вул.Богдановича, вул.Літейна, вул.Едісона, вул.Д.Бідного, вул.Дунайська, 
вул.Доблесті, вул.Мира, вул.Ільїчевська, вул.Книжна, вул.Байкальська, вул.Якіра, вул.Технічеська, 
вул.Красноводська, вул.Вітебська, вул.Тоганрогська, вул.Железнякова, вул.Волосевича,  вул.Брозовського 

м.Кривий Ріг вул.П.Мирного, вул.Г.Романової, вул.Таганська, вул.Добролюбова, вул.Підлепи, вул.Ярославська 



м.Кривий Ріг вул.Ньютона, вул.Погребняка, шосе Миколаївське, вул.Мукачева, вул.Осіпенко, вул.Калужська, 
вул.Політехнічна, вул.Ваніна, вул.Волховська, вул.Голубина, вул.Баумана, вул.Чеборкульська, 
вул.Лабораторна, вул.Трудові резерви, вул.Ньютона, вул.Едісона, вул.Ольмінського, вул.Василенко, 
вул.Богомольця, вул.К.Маркса, пров.Путилівський, вул.Стрельцова, вул.Пушкіна, вул.Бебеля, 
вул.Барбюса, вул.Яблочкіної, вул.Кобилянського, вул.Дунайська, вул.Вахтангова, вул.Пушкіна, 
вул.Енштейна, вул.Шопена, вул.Воровського, вул.Електроніки, вул.Лермонтова, вул.Янова, 
вул.Калініченко, вул.Линейна, вул.Азовська, вул.Д.Бідного  

м.Кривий Ріг вул.Криворіжсталі 

м.Кривий Ріг вул.Скляра, вул.Вільна, вул.Бердянська, вул.Кірова, вул.Корнейчука, вул.Симонова, мкрн.Ювілейний, 
вул.Підбільського, вул.Василевського, вул.Нобелевська, вул.Курганська, вул.Вільна, вул.200 Років Кривого 
Рога, вул.Спаська, бул.Кірова, вул.Балакіна, вул.Бикова, бул.Вечірній 

м.Кам'янськ
е 

вул.Соборна 

м.Кам'янськ
е 

мкр.Соцгород 

с.Степове, 
с.Благовіщен
ка 

с.Благовіщенка: вул.Радісна;                                                    с.Степове: вул.Молодіжна 

с.Українка вул.Дорожня 

с.Семенівка, 
с.Любимівка, 
с.Любомирів
ка, 
с.Котлярівка, 
с.Миронівка, 
с.Підгорне, 
с.Червоний 
Прапор, 
с.Червоноіва
нівка, 
с.Дружба, 
с.Каминчани
, с.Адамівка,  
с.Мирне, 
с.Коробчино, 
с.Червоний 
Став, 
с.Первозвані
вка, с.Сухий 
Хутір, 
с.Чапаевка, 
с.Ульянівка, 
с.Затишшя, 
с.Лугове, 
с.Червоне, 
с.Гранитне, 
с.Хутір 
Високий, 
с.Преображе
нка, 
с.Ветровка, 
с.Михайлівк
а, 
с.Лозоватка, 
с.Червона 
Балка, 
с.Кимовка, 
с.Калинівка, 
с.Еленівка, 
с.Олександрі
вка, 
с.Світлогорсь
ке, 

смт.Кринички: вул.Радянська, вул.Лугова, вул.Кірова, вул.Енергетиків, вул.Зарічна, вул.Робоча, вул.8-го 
Березня, вул.Шевченка, вул.Медицинська, вул.Колгозпна, вул.Ювілейна, вул.Полева, вул.Горянська, 
вул.Нижня, вул.Верхня, вул.Балкова, вул.Кірова, вул.Відпочинку, вул.Калініна, вул.Лісна, вул.Связистів, 
вул.Зарічна;                                                                                                                                                с.Гремуче: 
вул.Верхня, вул.Калініна, вул.Жовтнева, вул.Степна 



с.Суворівськ
е, 
с.Червоний 
Проминь, 
с.Грушівка, 
с.Н.Подгорн
е, с.Ільїнка, 
с.Степанівка, 
с.Зелений 
Кут, 
с.Барвінок, 
с.Шмаково, 
с.Діброва, 
с.Маломиха
йлівка, 
с.Новокалині
вка, 
с.Єгорівка, 
с.Червоний 
Яр, 
с.Володимир
івка, 
смт.Криничк
и 

м.Верховцев
о, 
с.Соколівка-
1,                          
с.Соколівка-
3, 
с.Чкаловка, 
с.Широке                   

м.Верховцево: пров.1 Кутузова, пров.1 Центральний, пров.1 Дніпровський, пров.2 Кутузова, пров.2 
Центральний, пров.2 Дніпровський, пров.3 Дніпровський, вул.Івана Франка, вул.Белінського, вул.Богдана 
Хмельницького, вул.Леоніда Бикова, пров.Леоніда Бикова, вул.Железняка, пров.Железняка, вул.Троїцька, 
вул.Аграрна, вул.Червона, вул.О.Жабинця, вул.Кутузова, вул.Центральна, вул.Кузьми Скрябіна, 
вул.Лермонтова, вул.Мічуріна, вул.Мечнікова, вул.Миру, вул.Княгині Ольгиї, пров.Княгині Ольги, 
вул.Некрасова, вул.Нечуя-Левицького, вул.Нова, вул.Олександра Матросова, вул.Соборна, вул.Павлова, 
вул.Саксаганська, вул.Поліни Осіпенко, вул.Попруги, пров.Попруги, вул.Пушкіна, вул.Радіщева, 
вул.Дніпровська, вул.Степова, вул.Суворова, вул.С.Ряженцева, пров.С.Ряженцева, вул.Тимірязєва, 
вул.Толбухіна, вул.Українська, вул.Сагайдачного, пров.Сагайдачного, вул.Грушевського, вул.Чкалова, 
вул.Нестора Махно   

с.Мости, 
с.Ганнівка, 
с.Бородаївка
, с.Івашково, 
с.Павловка, 
с.Домоткань,  
с.Правобере
жне, 
с.Дніпровока
м'янка, 
с.Калужино, 
с.Клин, 
с.Заріччя, 
с.Заполички 

м.Верхньодніпровськ: вул.Дніпровська;                                                                              с.Ганнівка: вул.Ганцева 

м.Верхньодн
іпровськ, 
с.Аксьоновка
, с.Андріївка, 
с.Боровковк
а,  с.Водяне, 
с.Вільні 
Хутори, 
с.Діденково,  
с.Зелене, 
с.Кривоносо
во, 
с.Миколаївк
а, 

м.Верхньодніпровськ: вул.Чайковського, вул.Дніпровська, вул.Гагаріна;                                                                                                                              
с.Андріївка: вул.Садова;                                                                                                      с.Боровковка: вул.Квака 
А.Ф. 



с.Павлогриго
рівка, 
с.Соловьйов
ка, 
с.Томаківка, 
с.Ярок                  

с.Єлізаветівк
а, 
с.Миколаївк
а, 
с.Петриківка, 
с.Іванівка, 
с.Радісне, 
с.Кулеші 

вул.Котовського, вул.Теплична, вул.Мала садова, вул.Радянська, вул.Чапаєва, вул.Леніна, 
вул.Червоноармійська, вул.Калініна, вул.Комарова, вул.Л.Українки, вул.Дзержинського,  вул.Шмідта, 
вул.Колгозпна, вул.Полева, вул.Берегова, вул.Партизанська, вул.Комсомольськая, вул.Первомайська, 
вул.Зелена, вул.Кірова, вул.Ворошилова, вул.Стахановська, вул.Пісчана, вул.Шевченка, вул.Жданова, 
вул.Подольська, вул.Садова, вул.Леваневського, вул.Червонопрапорна, вул.Свердлова, вул.Південна, 
вул.Кирпична,  вул.Воровського, вул.Космонавтів, вул.Гагаріна, вул.Терешкової, вул.Жовтнева, 
вул.Комуністична, вул.Червона, вул.Рясна, вул.Профінтерна, вул.Тиха, вул.Набережна, вул.Леваневського, 
вул.Крутогорна, вул.Красіна, вул.Герцена, вул.Виноградна, вул.Першотравнева, вул.Нахімова, 
вул.Чаплинська, вул.Чечелівська, вул.Залізна, вул.Кутузова, вул.Ульянова, вул.Красноярська, 
вул.Матросова, вул.Горького, вул.Набережна, вул.Волкова, вул.Московська, вул.Короленко, 
вул.Вишнева, вул.Горіхова, вул Крупської, вул.Барабаша  

с.Любов, 
с.Любимовк
а, с.Перше 
Травня, 
с.Широкопо
лля 

вул.Шевченко, вул.Рибальська, вул.Широка, вул.Майська, вул.Лесі Українки 

м.Жовті 
Води 

вул.Волонтерська, вул.Старицького, вул.І. Богуна, вул.І.Франка, вул.Маяковського, пров.Чайковського, 
пров.Гастело, пров.Московський, пров.Мирний, пров.Молодіжний, вул.З.Космодемьянської, 
вул.Кропоткіна, пров.О.Кошевого, пров.Ентузиастів, пров.Стовби, вул.Шевченка, вул.Гагаріна, 
пров.Н.Данченка, пров.Осипенка, пров.Пархоменка, вул.Мініна, пров.Дружби, вул.Радіщева, 
пров.Пожарського, пов.Запорізький, пров.Воровського, вул.Станіславського, вул.Козацької Слави,  
пров.Привокзальний 

с.Новоукраїн
ка, 
с.Петропавлі
вка, 
с.Явдохівка, 
с.Павловка, 
с.Мар'҆ївка, 
с.Дачне, 
с.Новоолеке
сіївка 

Населенні пункти повністю: с.Новоукраїнка, с.Петропавлівка, с.Явдохівка, с.Павловка, с.Мар'҆ївка, с.Дачне, 
с.Новоолекесіївка 

с.Петрово, 
Хутір 
Михайлівка, 
с.Ново-
Вітебськ, 
с.Ново-
Ковно, 
с.Тарасівка, 
с.Катеринівк
а, с.Широке, 
с.Запорізьке, 
с.Братське, 
с.Любимівка, 
с.Камянка, 
с.Ізлучисте, 
с.Папаніно, 
с.Ново-

смт.Софіївка: вул.Шкільна, вул.Незалежності, вул.Больнична, вул.Карпенка, вул.Садова, вул.Молодіжна, 
вул.Меліоративна, вул.Чкалова, вул.Мира, вул.Мальовнича, вул.Лесі Українки, вул.Широка, 
вул.Міліцейська, вул.Перемога, вул.Квітнева, вул.Сонячна, вул.Каштанова, вул.Шевченка, вул.Підгорна, 
вул.Харківська, вул.Київська, вул.Зоряна, вул.Вербова, вул.Польова, вул.Центральна, вул.Зелена, 
вул.Степова, вул.Набережна, вул.Гагаріна,вул.Чухаленка, вул. 8 Березня, вул.Українська, вул.Хліборобів, 
вул.Мисливська, пров.Садовий, вул.Чкалова, вул.Перемоги 



Юлівка, 
с.Авдотівка, 
с.Трудолюбо
вка, 
с.Степове, 
с.Маяк, 
с.Веселе 
Поле, 
с.Олександр
о-Білівка, 
с.Володимир
івка, 
с.Неперемо
жне, 
с.Петровка, 
с.Козинці, 
с.Кірово, 
с.Назаровка, 
с.Отруб, 
с.Базавлук, 
с.Миколаївк
а, 
с.Вакулове, 
с.Садове, 
с.Ново-
Василівка, 
с.Ново-
Подольск                                        

с.Зелений 
Став, 
с.Казанківка, 
с.Полтавка, 
с.Червоне, 
с.Яблунівка, 
с.Дем'янівка, 
с.Макарівка, 
с.Малинівка,            
с.Нове, 
с.Новомалин
івка, 
с.Цвіткове, 
с.Шведове,                                
с.Широка 
дача, 
с.Широка 
долина, 
с.Зелена 
балка                                                                                                            

с.Зелений Став: вул.Кооперативна, вул.Набережна, вул.Молодіжна;                                                                             
с.Казанківка: вул.Степова;                                                                 с.Полтавка: вул.Нова, вул.Набережна;                                              
с.Червоне: вул.Миру, вул.Степова, вул.Садова;                                    с.Яблунівка: вул.Ющенка;                                                                                     
с.Дем'янівка: вул.Центральна, вул.Степова;                                                    с.Макарівка: вул.Першотравнева, 
вул.Перемоги;                                               с.Малинівка: вул.Козерадського;                                                                                                   
с.Нове: вул.Горіхова, вул.Василькова;                                            с.Новомалинівка: вул.Молодіжна, 
вул.Центральна, вул.Берегова;                                                                                    с.Цвіткове: вул.Центральна, 
вул.Молодіжна;                                       с.Шведове: вул.Гагаріна;                                                                    
с.Широка дача: вул.Перемоги, вул.Свердлова;                                                      с.Широка долина: 
вул.Партизанська;                                                      с.Зелена балка: вул.Молодіжна, вул.Зарічна, вул.Степова   

с.Троїцьке, 
с.Миколаївк
а, 
с.Золотницьк
е, с.Ново-
Троїцьке, 
с.Бересняг, 
с.Біленщина, 
с.Плоске, 
с.Багачковка, 
с.Михайлівк
а 

Населенні пункти повністю: с.Троїцьке, с.Миколаївка, с.Золотницьке, с.Ново-Троїцьке, с.Бересняг, 
с.Біленщина, с.Плоске, с.Багачковка, с.Михайлівка 

м.Нікополь Л-ЮТЗ-2: вул.Трубників, вул.Херсонська, вул.Барнаульська, вул.Альпова, вул.Калініна, вул.Гагаріна, 
вул.Альпова, вул.Барнаульська, вул.Білоруська, вул.Гагаріна, вул.Глінки, вул.Дімітрова, вул.Євдокимова, 
вул.Іртишська, вул.Калініна, вул.Київська, вул.Лапінська, вул.Малиновського, вул.Менжинського, 
вул.Одеська, вул.Приморська, вул.Сагайдачного, вул.Слов’янська, вул.Франка, вул.Херсонська, 
вул.Чернишевського,  вул.Ширшова, пров.Амурський, пров.Кримський, пров.Кручений, 
пров.Мельничний, пров.Сінний, пров.Український, пров.Хасановський 



м.Нікополь пр.Електрометалургів, вул.Краснодонська, вул.Станіславського, вул.Сімферопільська, вул.Кириченко, 
вул.Майзенберг, вул.Волинська, вул.Ізмаїльська, вул.Загребельного, вул.Малиновського, вул.Антонова, 
вул.Дибенко, вул.Шульгіна, вул.Марганецька, вул.Артема, вул.Каштанова, вул.Головко, вул.Г.Чернобиля, 
вул.Чубаря, вул.Богомольця,  вул.Богуна, вул.Михайличенко, вул.Кошового, вул.Миронова, вул.Гастело, 
вул.Чайковського, вул.Авангардна, вул.Космодемьянської, пр.Трубників, вул.Шевченко, 
вул.Первомайська, вул.К.Маркса, вул.Преображенська, вул.К.Лібкнехта, вул.Кар'єрна, вул.Піддубного, 
вул.Усова, вул.Кріпака, вул.Дідика, пр.Електрометалургів, вул.Запорізька, вул.Комсомольська, 
вул.Кріпака, вул.Лапінська, вул.Микитинська, вул.Пролетарська, вул.Сірка, вул.Усова, вул.Фанштейна, 
вул.Херсонська, вул.Шевченка, пров.Береговий, пров.Глухий, пров.Звилистий, пров.Короткий, 
пров.Кривий, пров.Крутий, пров.Піонерський, пров.Прямий, пров.Спуск Микитинський, пров.Спуск 
Херсонський, пров.Таврійський, пров.Телеграфний, пров.Тихий, вул.Гагаріна, вул.Калініна, 
вул.Новосільська  

м.Нікополь, 
с.Кам'янське
, с.Чкалово, 
с.Первомайс
ьке, 
с.Восточне, 
с.Новоіванів
ка, с.Високе, 
с.Новоіванів
ка, 
с.Придніпро
вське, 
с.Мусіївка, 
с.Южне, 
с.Красногриг
орїівка, 
с.Кірово, 
с.Путилівка, 
с.Високопілл
я, 
с.Новоселівк
а, с.Веселе, 
с.Пахар, 
с.Змагання,  
с.Лукиївка, 
с.Криничива
те, с.Охоче, 
с.Дружба, 
с.Менделеїв
ка, 
с.Томаківка, 
с.Лебедине 

м-р "Жуковского", пос."Чкаловський", ПК "Дніпровський", вул.Піддубного, вул.Первомайська, 
вул.Шевченко, вул.Усова, вул.Ульянівська, вул.К.Лібкнехта, вул.Микитинська, вул.Запорізська, 
пров.Будівельний, пров.Садовий, вул.8 Лютого, вул.Ушакова, вул.Ушинського, вул.Нахімова, 
пров.Средній, вул.Севастопольська, вул.Пожарського, вул.Некрасова, вул.Бородинська, вул.Полтавська, 
пров.Залізний, вул.Куліковська, вул.Разіна, вул.Полтавська, вул.Дружби, вул.К.Маркса, вул.Г.Чорнобиля, 
вул.40 Років Перемоги, вул.50 Років Аврори, вул.60 Років Жовтня, вул.8-го Березня, вул.Ватутіна, 
вул.Вишнева, вул.Воровського, вул.Високовольтна, вул.Г.Правди, вул.Гагаріна, вул.Озерна, вул.Горького, 
вул.Громова, вул.Дідика, вул.Дніпропетровська, вул.Дніпростроевська, вул.Дорожна, вул.Дружби, 
вул.Залізодорожня, вул.Зелена, вул.Інтернаціональна, вул.К.Маркса, вул.Калініна, вул.Каховська, 
пров.Кавказський, вул.Каштанова, вул.Клубна, вул.Колгозпна, вул.Комсомольська, вул.Космонавтів, 
вул.Кузнецова, вул.Кузнечна, вул.Леніна, вул.Лінійна, вул.Лугова, вул.Маяковського, вул.Менделеева, 
вул.Механізаторів, вул.Мира, вул.Молодіжна, вул.Набережна, вул.Нагорна, вул.Зелена, 
вул.Незалежності, вул.Нова, вул.Островського, вул.Паркова, вул.Пахомовського, пров.Прибій, 
пров.Линійний, пров.Шкільний, пров.Ювілейний, вул.Первомайська, вул.Піонерська, вул.Перемоги, 
вул.Підстепна, вул.Польова, вул.Поповича, вул.Прибережна, вул.Пугачьова, вул.Садова, вул.Свердлова, 
вул.Північна, вул.Сірка, вул.Скребцова, вул.Радянська, вул.Сонячна, вул.Степна, вул.Будівельників, 
вул.Тиха, вул.Вузлова, вул.Українська, вул.Ульянівська, вул.Центральна, вул.Чапаєва, вул.Чкалова, 
вул.Шевченко, вул.Щорса, вул.Ювілейна 

с.Капулівка,                                  
с.Приміське 

  

м.Покров пос.Руднік, пос.Горняк 

м.Покров вул.Маяковського, вул.Червоноармійська, вул.Привокзальна, вул.Шахтарська, вул.Ватутіна, 
вул.Пархоменко, вул.Свободи, вул.Франко, вул.Репіна, вул.Карбишева, вул.Соболева, вул.Пархоменко, 
вул.Ломоносова 



м.Покров вул.Петровського, вул.Партизанська, пров.Пушкінський, вул.Пушкіна, вул.Горького, вул.Тольяті,6-10, 
вул.Чехова, вул.Калініна, вул.Гагаріна, вул.Курчатова, вул.Дзержинського, вул.Уральська, вул.Середи, 
вул.Глінки, вул.Чехова, вул.Комсомольська, вул.Тикви, вул.Титова, пров.Титова, вул.Піонерська, 
вул.Дніпровська, вул.Б.Хмельницького,  вул.Підстепна  

с.Головково, 
с.Сорочіно, 
с.Приют, 
с.Павлопілля
, с.Зірка, 
с.Лошкарівка
, с.Межуївка, 
с.Христофорі
вка, 
с.Зелене, 
с.Голубівка, 
с.Довгівка, 
с.Кріничеват
е, 
с.Максимівк
а, 
с.Олександрі
вка, 
с.Шевченков
е, с.Крутий 
Берег, 
с.Марінопол
ь, 
с.Миронівка, 
с.Шолохово, 
с.Хмельніцке
, с.Іванівка, 
с.Шішкіно, 
с.Водяне, 
с.Новософіїв
ка, 
с.Путилівка 

вул.Калініна, вул.Короленко, вул.Луначарського, вул.Рабоча, вул.Центральна, вул.Верхова, 
вул.Українська, вул.Колгозпна, вул.Центральна, вул.Комсомольська, вул.40 Років Перемоги, вул.Нова, 
вул.Центальна, вул.Полева, вул.Зелена, вул.Садова, вул.Пинична, вул.Будівельників, вул.Дружби, 
вул.Кооперативна, вул.Чкалова, вул.Леніна, вул.Мира, вул.Чапаєва, вул.Шкільна, пров.Сонячний, 
вул.Котовського, вул.Мостова, вул.Нагорна, вул.Карла Маркса, вул.Товстого, вул.Гоголя, вул.Папаніна, 
вул.Товстого, вул.Сурова, вул.Шевченко, вул.Зелена, вул.Степова, вул.60 Років Комсомолу, 
вул.Набережна, вул.Радянська, вул.Мира, вул.Спортивна, вул.Колгозпна, вул.Леніна, вул.Шкільна, 
вул.Горького, вул.Некрасова, вул.Леніна, вул.Верхня, вул.Щорса, вул.Шевченко, вул.Гагаріна, вул.Богуна, 
вул.Кірова, вул.Шкільна, вул.Калініна, вул.Перемоги, вул.Крутобережна, вул.Дорожна, вул.Верхня, 
вул.Центральна, вул.Гагаріна, вул.Чкалова, вул.Ленінградська, вул.Зарічна, вул.Партизанська, 
вул.Горького, вул.Матросова, вул.Садова, вул.Набережна, вул.Степна, вул.Чуйкова, вул.40 Років 
Перемоги, вул.Ломана, вул.Базарна, вул.Колгозпна, вул.Осіпенко, вул.2-га Конна, вул.Набережна, 
вул.Садова, вул.Дальня, вул.Висока, вул.Пушкіна, вул.Ватутіна, вул.Дорожня, вул.Зелена, 
вул.Кооперативна, вул.Світла, вул.Мирна, вул.Горна, вул.Нагорна, вул.Куйбишева, вул.Кірова, 
вул.Пушкаря, вул.Серова, вул.Сірка, вул.Кренкеля, вул.Лікарняна, вул.Папаніна, вул.Шевченко, 
вул.Ширшова, вул.Молдавська, вул.Ломана, вул.Базарна, вул.Почтова, вул.Ворошилова, вул.Расова, 
пров.Ломаний, вул.Федорова, вул.Максимчука, вул.Калініна, вул.Жукова, вул.Осипенко, вул.Центральна, 
вул.Набережна, вул.Гагріна, вул.Степна, вул.Українська, вул.Ценральна, вул.Нова, вул.40 Років Перемоги, 
вул.60 Років Жовтня, вул.Комсомольська, вул.Леніна, вул.Фрунзе, вул.Гагаріна, вул.Чапаєва 

м.Марганець вул.Київська     

м.Марганець вул.Київська, вул.Проектна, пров.Східний, вул.Осіпенко, вул.Перспективна, ж/м Сонячний, вул.Паркова, 
вул.Шишкіна, вул.Заря, вул.Кубанська, вул.Молодіжна, вул.Грибоедова, вул.Комсомольська, 
вул.Кубанська, вул.Медова, вул.Короленко, вул.Раскової, вул.Космонавтів, вул.Джамбула, вул.Рилеєва, 
вул.Лазо, вул.Грибоедова, вул.Короленко, вул.Раскової, пров.Лазо, вул.Кубанська, вул.Заря, вул.Шишкіна, 
вул.Київська, вул.Червоногвардійська, вул.Герцена, вул.Шахтарська, пров.Гончара, вул.Щорса, 
пров.Тихий, вул.Л.Чайкіної, вул.Мира, вул.Комсомольська, вул.Курчатова, вул.Вавілова, пров.Зелений, 
вул.Шахтна, вул.Коннормійська, пров.Комсомольський, пров.Щербакова, вул.Прогресивна, вул.Спартака, 
вул.Горна, вул.Писанко, вул.Кірова, вул.Матросова, вул.Нахімова, вул.Чернишевського, вул.Пестеля, 
вул.Кірова, вул.Київська, пров.Парковий, туп.Парковий, вул.8 Березня, вул.Гількевича, вул.Пушкіна, 
вул.Дворцова, туп.Мира, вул.Шишкіна, вул.Космонавтів, вул.Кубанська, вул.Зоря, вул.Короленко, 
вул.Київська, вул.Червоногвардійська, вул.Гончара, вул.Шахтарська, вул.Щорса, вул.Кольцова, 
вул.Грибоїдова, вул.Жданова, вул.Расковой, вул.Каховська, вул.Р.Люксембург, вул.Крута, вул.Больнична, 
вул.Садова, вул.Черняховського, вул.Чехова, вул.Урицького, вул.Свердлова, вул.Чапаева, 
вул.Айвазовського, пров.Ізвилистий, вул.Набережна, вул.Радянська, вул.Кошового, вул.К.Лібкнета, 
вул.Луначарського, вул.Лазо, вул.Гількевича, вул.Пушкіна, вул.40 Років Жовтня, вул.Л.Українки, 
вул.Дворцова, вул.Нахімова, вул.Матросова, вул.Чернишевського, вул.Конноармійська, вул.Лисенко, 
вул.Прогресивна, вул.Горна, вул.Шахтна, вул.Спартака, вул.Мира, вул.Фрунзе, вул.Піонерська, 
вул.Морозова, вул.Щедрина, вул.Франко, вул.Севастопольська, вул.Ладигіна, вул.Гайдара, вул.Леніна, 
вул.Красіна 



м.Апостолов
о,  
с.Запорізьке 

м.Апостолове: вул.Аеродромна, вул.Бабаєва, вул.Озерна, вул.Лебедина, вул.Мічуріна, вул.Тополина, 
вул.Світла, вул.Ремзавідська, вул.Богдана Хмельницького, вул.Гагаріна, вул.Пушкіна, вул.Роз, вул.Робоча, 
вул.8 березня, вул.Волошкова,  вул.Поліни Осипенко, вул.Перемоги, вул.Прибережна, вул.Центральна, 
вул.Кленова, вул.Калинова, вул.Шкільна, вул.Музична, вул.Фестивальна, вул.Дмитра Яворницького, 
вул.Маяковського, вул.Медична, вул.Кільцева, вул.Нагорного, вул.Яблунева, вул.Мисливська, 
вул.Степова;                      с.Запорізьке: вул.Богдана Хмельницького, вул.Плющенко, вул.Паркова, 
вул.Сяйво, вул.Ватутіна, вул.Молодіжна, вул.Калинова, вул.Зоряна, вул.Козацька 

м.Апостолов
о 

вул.Б.Хмельницького, вул.Лісна, вул.Лесі Українки, вул.Тополина, вул.Пушкіна, вул.Жукова, вул.Світла, 
вул.Ремзаводська, вул.Вокзальна, вул.Набережна, вул.Ветеранів, вул.Дзержинського, вул.К.Маркса, 
вул.Авангардна, вул.Рекордна, пров.Первомайський, вул.Визволення, вул.Щорса, вул.Чапаєва, 
вул.Енгельса, вул.Гоголя, вул.Шевченка, вул.Титова, вул.Гагаріна, вул.Робоча 

м.Апостолов
е 

вул.Б.Хмельницького 

м.Зеленодол
ьск 

вул.К.Маркса, вул.Наталі Малаївої, пров.Молодіжний, вул.Енергетична, вул.Комсомольська, 
вул.Будівельна, вул.Леніна, вул.Рибалка 

с.В.Костромк
а 

  

с.Нива 
Трудова, 
с.В.Чумаки, 
с.Михайлівк
а, 
с.Михайло-
Заводське, 
с.Жовте, 
с.Каманка 

с.Нива Трудова: вул.Зелена, вул.Космонавтів, вул.Залізнична, вул.Комунарів, вул.Гагаріна, 
вул.Комсомольська, вул.Будівельна, вул.Радянська, вул.Молодіжна;                                                                              
с.Кам'янка: вул.Зої Космодем'янськой, вул.Набережна                                                                                            

c.Вищетарасі
вка 

вул.Центральна, вул.Шкільна     

с.Вищетарасі
вка, 
с.Виводово, 
с.Жмерино, 
с.Ганновка, 
с.Садове, 
с.Грушеве, 
с.Миролюбів
ка, 
с.Новомихал
івка, 
с.Запорізька 
Балка, 
с.Долинське, 
с.Глухе, 
с.Новий Світ, 
с.Стрюківка 

с.Вищетарасівка: вул.Козацька, вул.Вишнева, пров.Садовий, вул.Шкільна, вул.Набережна, 
вул.Центральна;                                                       с.Виводово: вул.Надії Кулик, вул.Олени Дубини, 
вул.Н.Безсмертного, вул.Мира, вул.М.Клеменчука, вул.Уляни Костюченко, вул.Центральна, вул.Степна, 
вул.Гагаріна 

с.Зоря, 
с.Анастасівка 

с.Зоря: вул.Поштова, вул.Тітова, вул.Грабовського, вул.Сільськогосподарська;                                                                                                                  
с.Анастасівка: вул.Лозовского, 1-23 

с.Топила, 
с.Мирове, 
с.Веселофед
орівка, 
с.Анастасівка 

с.Топила: вул.Радянська, вул.Кірова, вул.Стадіонна, вул.Зарічна, вул.Нова, вул.Правобережна;                                     
с.Анастасівка: вул.Гагаріна, вул.Верхня, вул. Шкільна, вул.Дружби, вул.Зелена 

с.Кисличеват
е, 
с.Преображе
нка, 

с.Преображенка: вул.Комсомольська, вул.Леніна, вул.Степова, вул.Щаслива;                                                                         
с.Кисличевате: вул.Тиха, вул.Чкалова, вул.Комишуватська, вул.Шилова  



с.Барково, 
с.Зелений 
Гай, 
с.Тарасівка, 
с.Краснопіль
, 
с.Новокрасн
опіль, 
с.Червоноук
раїнка 

с.Томаківка, 
с.Катещино, 
с.Високе, 
с.Новомикол
аївка, 
с.Степанівка, 
с.Урожайне, 
с.Семеновак
а, с.Сергіївка, 
с.Петрівка 

с.Томаківка: вул.Комунальна, вул.Шосейна, вул.Л.Українки, вул.Б.Хмельницького, вул.Середня, 
вул.Українська, вул.Кузнечна, вул.Світла, вул.Верхня, вул.Франко, вул.Гагаріна, вул.Крутенька, 
вул.Танкистів, вул.Фронтова, вул.Маяковського, вул.Мира, вул.Титова, вул.Набережна, вул.Чапаєва, 
вул.Шевченко, вул.Горького, пров.Бригадний, пров.Комунарівський, пров.Виноградний, пров.Поштовий, 
пров.Крутий, вул.8 Березня, вул.Ватутіна, вул.Прогресивна, вул.Запорізька, вул.Нова, вул.Зелена, 
вул.Січова, вул.Молодіжна, вул.Кирпична, вул.Міжколгоспбудівельна, вул.Кар'єрна, вул.Переяслівська, 
вул.Козача, вул.Комарова, вул.Лісна, вул.Ювілейна, вул.Енергетиків, вул.Первомайська, вул.Садова, 
вул.Мокра, вул.Матросова, пров.Гвардійський, пров.Вузький               

м.Павлоград вул.Полтавська, Озерна, Челюскінців, Яворницького Д., 35-ї Дивізії, І.Богуна, Надрічна, пров.Надрічний, 
Довженка, Мазепи І., пров.Черніхова, Бешти, пров.М.Вовчко, Полуничний, вул.Бараковського, 
Макаренка, Жуковського, Дніпровська, Ватутіна, Кутузова, Бахчисарайська, Вереснева, Володимирська, 
Гірницька, Шахтарської слави, пров.Удачі, вул.Гоголя, Харківська, Короленка, Громадянська, Нова, 
пров.Декабристів, Троіцький, вул.І.Сірка, Набережна, пров.Набережний, вул.Шияна, Добролюбова, 
Сташкова, Кільцева, Конжукова Д., Ковальська, Успенська, Рєпіна, Сєрова, Національна, Корольова С., 
Поштова, Достоєвського, пров.Петропавлівський, Лермонтова, Гастелло, Лисенка, пров.Бірюзовий, 
Лікарняна, Крилова, Садова, Визволення, Можайського, Підгірна, Молодфіжна, 
пров.БерестовийВишневий, Цегляний,вул.Челюскінців, Плеханова, Шахтарська, Паркова, Світличної Г, 
пров.Макаренка, Соборна, Промислова, Синельникова К., пров.Покровський, вул.Шевченка,Сонячна, 
Сташкова, Повстання, Толстого, Травнева, парк 1 Травня, Червона, пров.Червоний, Осіння, 
пров.Будівельний,Урожайний, Хутірський, Бірюзовий, Молодіжний 

м. 
Павлоград  

  

смт.Н.Микол
аївка, 
с.Братське, 
с.Чепино 

вул. 36-ї Гвардійської Стрілецької Дивізії, вул.Гагаріна, вул.Дзержинського, пров.Дзержинського, 
вул.Дімітрова, пров.Дімітрова, вул.Залізнична, вул.Зелена, пров.Зелений, вул.Калинова, вул.Колгоспна, 
пров.Колгоспний, вул.Леніна, пров.Леніна, вул.Мічуріна, пров.Мічуріна, вул.Миру, пров.Миру, 
вул.Мкртумова, вул.Жовтнева, вул.Пушкіна, вул.Сагайдачного, вул.Сонячна, вул.Спортивна, вул.Степова, 
вул.Суворова, вул.Трояндова, вул.Українська, пров.Шкільний   

смт.Юрьївка, 
с.Преображе
новка, 
с.Первомайс
ьке, 
с.Голубовка, 
с.Новомоско
вське, 
с.Шандровка
, 
с.Новошандр
івка, 
с.Сергіївка, 
с.Олександрі
вка, 
с.Єленівка, 
с.Чаплинка, 
с.Новостроїв
ка, 
с.П'ятихатки, 
с.Чернящина
, 
с.Черноглазо
во, с.Терни, 
с.Яблунівка, 

Населені пункти повністю: смт.Юрьївка, с.Преображеновка, с.Первомайське, с.Голубовка, 
с.Новомосковське, с.Шандровка, с.Новошандрівка, с.Сергіївка, с.Олександрівка, с.Єленівка, с.Чаплинка, 
с.Новостроївка, с.П'ятихатки, с.Чернящина, с.Черноглазово, с.Терни, с.Яблунівка, с.Жемчужне, 
с.Новоіванівка, с.Сокольське, с.Новочерноглазово, с.Федорівка, с.Ульянівське, с.Пшеничне, с.Олексіївка, 
с.Орловське, разїзд Жемчужне, с.Новогригоріївка, с.Українське, с.Єкатиринівка, с.Василівка, с.Варламівка, 
с.Кондратіївка, с.Новов,язовка, с.Водяне, с.Кочережки, с.Підлісне, с.Желобок, с.Булахівка, с.Чевона 
Долина, с.Веселе 



с.Жемчужне, 
с.Новоіванів
ка, 
с.Сокольське
, 
с.Новочерно
глазово, 
с.Федорівка, 
с.Ульянівськ
е, 
с.Пшеничне, 
с.Олексіївка, 
с.Орловське, 
разїзд 
Жемчужне, 
с.Новогригор
іївка, 
с.Українське, 
с.Єкатиринів
ка, 
с.Василівка, 
с.Варламівка
, 
с.Кондратіївк
а, 
с.Новов,язов
ка, с.Водяне, 
с.Кочережки, 
с.Підлісне, 
с.Желобок, 
с.Булахівка, 
с.Чевона 
Долина, 
с.Веселе 

с.Варварівка, 
с.Вербоватов
ка, 
с.Нижнянка, 
с.Долина, 
с.Призове, 
с.Весела 
горка, 
с.Широка 
балка, 
с.Юрьевське, 
с.Вербське, 
с.Іваномеже
речське, 
с.Водяне 

 1Т - с.Варварівка(частк.) вулХутірська, Зелена, Центральна, Миру, Набережна, Калинова, Зоряна, 
Вишнева. Смт Юр'ївка(частк.) вул.Центральна,Щастя, Хохуа, Набережна, ім.Героя України Муравченка, 
пров.Набережний, вул.Першотравнева, Східна, Незалежна, Мартиненка, Водяна, Д.Ситника, 
Запорожченка.     2Т - Варварівка(частк.) вул.Чкалова, Артамонова, Озерна, Кривоноса, Зоряна, Степова, 
Залізнична, Центральна, Шевченка, Пушкіна, Пристанційна. Смт Юр'ївка вул.Центральна                                                       

с.Бразолово, 
с.Стовбино, 
с.Затишне, 
с.Дубове  

смт Юр'ївка: вул.Центральна,  Широка,  Молодіжна, Вишнева,  Запорожченка, вул.Шевченко,  
Енергетиків,  Спаська, Відродження, пров.Центральний 

м.Перещепи
но, 
с.Левенцовк
а, 
с.Афанасіївка
, 
с.Олександрі
я, с.Фрунзе, 
с.Свичановка 

м.Перещепино: вул.Леніна, вул.Кірова, вул.Запорізька, вул.Нахімова, вул.Нагорна, вул.Межева, 
вул.Дзержинського, вул.Козача, вул.Полева, вул.Українська, вул.Дніпровська, вул.Весела, вул.Красна, 
вул.Набережна, вул.Кутузова, вул.Приорільська, вул.Орденоносна, вул.Огородна, вул.Базарна, п-к 
Парковський с.Личково вул Лиманна, вул. Спортивна, вул. Комарова, вул. Центральна, вул.Майданна, 
вул. Широка, вул. Рибальська, вул. Кооперативна,, вул. Кузнечна, вул. Лікарська, вул. Шевченко, вул. 
Залізнична, вул. Пятихатки, вул. Тиха, вул. Партизанська, вул. Першотравнева, вул. Пушкіна, вул. Миру, 
вул. Берегова,, вул. Осіння, вул. Суворова,  

с.Знаменівка Всі вулиці с.Знаменівка 

с.Антонівськ
е, 
с.Федорівськ

  



е, 
с.Вознесенсь
ке, 
с.Попутне, 
с.Чугуєве, 
смт.Межова 

с.Слов'янка, 
с.Андронівка
, с.Наталівка, 
с.Крутоярівк
а, 
с.Миронове, 
с.Маліївське, 
с.Зоряне, 
с.Малієве, 
с.Полтавське
, с.Зелене, 
с.Мала 
Покровка, 
с.Красногорі
вка, 
с.Новогригор
івка, 
с.Юр'ївка, 
с.Водолазьке 

  

с.Миколаївк
а, 
с.Катеринівк
а, с.Петрівка, 
с.Дмитрівка 

с.Миколаївка: вул.Самарська, вул.Вокзальна, вул.Роздольна, вул.Польова, вул.Широка, 
вул.Першотравнева, вул.Кооперативна, вул.Остапенківська, вул.Центральна, вул.Пушкіна, вул.Свободна, 
вул.Лермонтова, вул.Робоча, вул.Набережна, вул.Шкільна, вул.Сонячна, вул.Нова, пров.Кузнечний, 
вул.Шевченка, вул.Осіння, вул.Озерна, вул.Кримська, вул.Шахтарська;                                                           
с.Дмитрівка: вул.Підгірна, вул.Академіка Сайгака, вул.Комарова, вул.Тимошівського, вул.Набережна, 
вул.Партизанська, вул.Шкільна, вул.Станційна, вул.Світанкова, вул.Українська, вул.Перемоги, 
пров.Пушкінський;                                                                                                
Населені пункти повністю: с.Катеринівка, с.Петрівка 

с.Андріївка, 
с.Березове, 
с.Богодарівк
а, с.Братське, 
с.Великомих
айлівка, 
с.Вербове, 
с.Вишневе, 
с.Відрадне, 
с.Вільне, 
с.Вовче, 
с.Водяне, 
с.Вороне, 
с.Гай, 
с.Гапоно-
Мечетне, 
с.Соснівка, 
с.Герасимівк
а, 
с.Данилівка, 
с.Діброва, 
с.Запорізьке, 
с.Зарічне, 
с.Зелена 
Долина, 
с.Калинівськ
е, 
с.Катеринівк
а, 
с.Киричкове, 
с.Кирпичне, 
с.Кіровка, 
с.Коломийці, 
с.Комунарівк
а, 
с.Кривобоко
ве, с.Лісне, 

  



с.Малинівка, 
с.Маліївка, 
с.Маломиха
йлівка, 
с.Маяк, 
с.Мечетне, 
с.Нечаївка, 
с.Нововодян
е, 
с.Новогеоргії
вка, 
с.Новомикол
аївка, 
с.Новоолекс
андрівка, 
с.Январське, 
с.Новопетрів
ське, 
с.Новоселівк
а, 
с.Новоскелю
вате, 
с.Олександрі
вка, 
с.Олексіївка, 
с.Орестопіль, 
с.Орли, 
с.Остапівка, 
с.Отрішки, 
с.Яблунівка, 
с.Першотрав
неве, 
с.Петриків, 
с.Писанці, 
с.Піщане, 
с.Покровське
, с.Привілля, 
с.Радісне, 
с.Романки, 
с.Скотувате, 
с.Старокас`я
нівське, 
с.Тихе, 
с.Цикове, 
с.Червоний 
Лиман, 
с.Чорненков
о  

Група 3 

м.Дніпро ш.Криворізьке, вул.Криворізька, вул.Суворова, вул.Будівельників, вул.Новокримська, вул.Академіка 
Янгеля, вул.Костомарівська, вул.Титова, пр.Б.Хмельницького, пров.Архітектурний, вул.Матроська, 
вул.Уральська, вул.Мандриківська,157, вул.Новобудівельна, вул.Краснопільська,15, вул.Макарова, 
вул.Д.Кедріна, вул.Литовська,1, вул.Фабрично-Заводська,3-38, вул.Військових залізничників, 
вул.Сугака, вул.Пам'ятна, вул.Полинна 

м.Дніпро вул.Березанівська 

м.Дніпро вул.Курсантська, вул.Ол.Оцупа, вул.Дніпросталівська 

м.Дніпро вул.Старокозацька, 52, вул.Шмідта, пр.Д.Яворницького, вул.А.Фабра, вул.Курчатова, пр.І.Мазепи, 
вул.Вокзальна, вул.І.Езау, вул.Павлова, вул.Краснозаводська, вул.Боброва, вул.Ударників, 
вул.Ак.Белелюбського, вул.Красноводська, вул.Перекопська, вул.Набережна Заводська, вул.Братів 
Бестужевих, вул.Гаршина 

м.Дніпро вул.Столєтова, 21 



м.Дніпро м.Дніпро: вул.Маршала Малиновського, вул.Люблянська, вул.Молодогвардійська;                                                                                                 
п.Ігрень: вул.Бехтерева, вул.Академіка Корольова, вул.Спогадів пров.Відпочинку, вул.Лебедина, 
вул.Курська, вул.Довженка, вул.Орлина, вул.Вільногірська, вул.Маячки, вул.Баштанна, вул.Сонячна, 
вул.Трояндова, вул.Сержанта Литвищенко, вул.Листопадна, вул.Бузкова, вул.Профспілкова, 
вул.Електрична, вул.дачна, вул.Прорізна, вул.Календарна, вул.А.Сахарова, вул.Чебоксарська, 
вул.Антарктична, вул.Червоногірська, вул.Зоопаркова, вул.Бестужева, вул.Командира Юніна, 
вул.Романовського, вул.Оранжерейна, вул.Мальовнича, вул.Туркменська, вул.Роз'їзна, вул.Гайова, 
вул.Північнодонецька, вул.Зоологічна, вул.Керамічна, вул.Липнева, вул.Апостолівська, вул.Кожедуба 

м.Дніпро частина Центрального р-ну, частина Чечелівського, Новокодацького р-ну: вул.Святослава Хороброго, 
вул.Центральна, пр.Д.Яворницького, вул.В.Вернадського, пров.Барикадний,  вул.Січеславська 
Набережна, вул.Ливарна, вул.Барнаульська, вул.Колодязна, вул.Як.Самарського, вул.Барикадна, 
вул.Крутогірний узвіз, вул.Успенська, вул.Шолом-Алейхема, вул.Магдебурзького права, вул.Шевченка, 
вул.Є.Коновальця, вул.С.Єфремова, В.Винниченка, вул.Коцюбинського, вул.Глинки, вул.Європейська, 
вул.П.Нірінберга, вул.Княгині Ольги, вул.Пастера, низ вул.Рабочої - вул.Авіаційна, пр.С.Нігояна, 
вул.Щербаня, вул.Мічуріна, пр.І.Мазепи, вул.Красноводська,вул.Павлова, вул.Ак.Белелюбського, 
пл.Вокзальна,  вул.Курчатова, вул.Залізнична, вул.Набережна Заводська, вул.Військовоморська, 
вул.Тісна, вул.Р.Шухевича, парк Пам'яті та Примирення, вул.Залізнична, вул.Амбулаторна, 
вул.Б.Мозолевського, вул.Балістична, вул.Амбулаторна, вул.Чухновського, вул.Басейна, вул.Давидова, 
пров. Давидова, вул.Виборзька,вул.Орловська, пров.Орловський, вул.Бобруйська,  вул.Новоорлвська, 
вул.Камчатська, вул.Леваневського, вул.О.Чернікова, вул.Павла Полуботка, вул.В.Ларіонова, 
вул.Є.Маланюка, вул.Щепкіна, пров.Жоржинський, вул.Камчатська, вул.Алтайська, вул.Гомельська, 
пров.Альпійський, вул.Гомельська, вул.Челябінська, вул.Л.Жебуньова, вул.Нестерова, 
вул.Петрозаводська, пр.Металургів, пл.Металургів 

м.Дніпро ж/м Лівобережний-3,ж/м Лівобережний -2 та частина Індустріального, АНД р-нів : пр.Миру, 
вул.Генерала Захарченка,  пров.Фестивальний, вул.Щербини, вул.Алма- Атинська, ш.Донецьке, 
пров.Богомаза, вул.Богомаза, вул.Крушельницької, пров.Л.Мокієвської, пров.Одеський, вул.Грінченка, 
вул.Петрозаводська, пров.Петрозаводський, вул.Трансформаторна, вул.Д.Заболотного, 
вул.Холодильна, вул.Янтарна- вул.Калинова-вул.Академіка Образцова, вул.С.Ковалевської- 
вул.Байкальська, пр.Слобожанський- вул.Г.Корольової-вул.Батумська, вул.Поштова, вул.Воронезька, 
вул.Кузбаська, вул.Амурська, вул.Рєпіна, вул.Тополина, вул.Терещенківська, вул.Самарська, 
вул.Березинська, вул.Марії Лисиченко, вул.Петра Бикова, вул.Араратська, вул.Василя макуха, 
вул.Марка Вовчок, вул.Іркутська, вул.Смоленська, вул.Хабаровська, вул.Василя Тютюнника, 
вул.Верстова, вул.Беляєва, вул.В.Висоцького, пров.Вільний, вул.М.Міхновського, вул.Рилєєва, 
вул.Спартака, пров.Одеський, вул.Грінченка 

м.Дніпро ж/м Червоний Камінь, ж/м Покровський, ж/м Парус-1, ж/м Парус-2,  ж/м Парус-3,п.Диївка, частина 
смт.Таромське : вул.Велика Діївська, вул.Омська, вул.Дніпрельстанівська, вул.Вільямса, 
пров.Квітковий, пров.Повстанський, вул.Лірницька, вул.Метробудівська, вул.Гідропаркова, 
вул.Моніторна, вул.Заливна, вул.152-ї Дивізії, пров.Парусний, вул.Мостова, вул.Кар'єрна, вул.Нарвська, 
вул.Братська, вул.Доблесна, вул.Молодіжна, вул.Мінеральна, вул.Руднична, пров.Придорожній, 
вул.Природна, пров.Казахський, пров.Львівський, вул.Андрейченка, вул.Ю.Кондратюка, пров.Свободи, 
вул.Набережна Заводська, вул.Максима Дія, вул.Моніторна, Січеславська Набережна, 213, 
пров.Штурманський, вул.Кобзарська, бульвар Рубіновий, пров.Рубіжний 

м.Дніпро ж/м Тополь-2, ж/м Тополь-3, ж/м Сокіл-1, ж/м Сокіл-2, в т.ч.:  пр.Праці, вул.Стартова, вул.Трудових 
резервів, вул.Космодромна, вул.Євпаторійська, Бульвар Слави, вул.Космічна, вул.Гаріна, 
пров.Екіпажний, вул.Космонавта Комарова, вул.Камська, вул.Нєделіна, пр.Героїв, вул.Мандриківська, 
вул.Панікахи, вул.Аеропортівська, вул.Старокодацька, ш.Запорізьке, вул.Набережна Перемоги, 
пров.Добровольців, вул.Холмогорська, вул.Новорічна, вул.Маршала Судця, вул.Миру, пров.Штабний, 
вул.Яснополянська, вул.В.Сосюри, вул.Мільмана, вул.Лоцманська, вул.Садова, пров.Садовий, 
вул.Верхоянська, пров.Добровольців, вул.Глиняна, вул.Далека, вул.Воїнової, вул.Комбрига Петрова,  



м.Дніпро п.Диївка, ж/м Червоний Камінь, вул.Кобзарська, вул.Чукотська, вул.Гранитна, пл.Новокодацька, 
бульв.Рубіновий, пров.Брюлова, пров.Брянський, вул.Волинська, пров.Волинський, пров.Больничний, 
пров.Шодуаровський, пров.Дагестанський, пров.Ізюмський, пров.Карьєрний, пров.Крамського, 
пров.Нагорний, пров.Прямий, пров.Ракитинський, пр.Металургів, пр.І.Мазепи, пр.Свободи, 
туп.Клубничний, туп.Проездний, туп.Степовой, туп.Чухновського, туп.Школьний, 
вул.А.Красносільського, вул.Авіаційна, вул.Олександрова, вул.Алмазна, вул.Алтайська, 
вул.Амбулаторна, вул.Амундсена, вул.Андреева, вул.А.Ахматовой, вул.Баллістична, 
вул.Белореченська, вул.Беринга, вул.Бессемеровська, вул.Ближня, вул.Романа Мстиславовича, 
вул.Леоніда Жебунева, вул.Велика Диївська, вул.Данила Галицького, вул.Данила Апостола, 
вул.В.Сидоренко, вул.Водосточна, вул.Воздухофлотська, вул.Волинська, вул.Мужності, вул.Східна, 
вул.Виборгська, вул.Гарнизонна, вул.Гвардійська, вул.Героїв Революції, вул.Горна, вул.Гранітна, 
вул.Грозненська, вул.Давидова, вул.Дегестанська, вул.Демократична, вул.Добролюбова, 
вул.Докучаєва, вул.Доменна, вул.Дороніна, вул.Західна, вул.Зоря, вул.Зелена, вул.Ізюмська, 
ул.Кавказька, вул.Караваєва, вул.Карбишева, вул.Карпушина, вул.Карьерна, вул.Київська, 
вул.Ковельська, вул.Ганни Барвінок, вул.Ю.Кондратюка, вул.Коробова, вул.Крапивницького, 
вул.Краснодонська, вул.Баллинська, вул.Семена Бардадима, вул.Кустанайська, вул.Кутузова, 
вул.Ларіонова, вул.Миколи Хвильового, вул.А.Штогаренко, вул.Макеевська, вул.Манесмановська, 
вул.Мартеновська, вул.Кості Гордієнко, вул.Металургічна, вул.Миргородська, вул.Можайського, 
вул.Набережна Заводська, вул.Ново-Орловська, вул.Юркевича, вул.В.Івасюка, вул.Орбітальна, 
вул.Орловська, вул.Панаса Мирного, вул.Підпільна, вул.Правобережна, вул.Прокатна, вул.Пряма, 
вул.Рябинова, вул.Савкіна, вул.Северна, вул.Силова, вул.Сочинська, вул.Ставропольська, 
вул.Старокоротка, вул.Строєва, вул.Сумська, вул.Сухановська, вул.Сухумська, вул.Я.Остряніна, 
вул.Табачна, вул.Таллалихіна, вул.Ташкентська, вул.Тениста, вул.Тираспольська, вул.Карпатська, 
вул.Трудова, вул.Тупікова, вул.Узбекська, вул.Ульяни Громової, вул.Успенських, вул.Усурійська, 
вул.Ф.Гафурової, вул.Фосфорна, вул.В.Мерзленко, вул.Чеботарьова,  вул.Черкаська, вул.Черноземна, 
вул.Чукотська, вул.Чухновського, вул.Шаляпіна, вул.Єлектросварочна, вул.Юдіна, вул.Якутська, 
вул.В.Самодриги 

с.Степове, 
с.Виноградне, 
с.Верня Маївка, 
с.Баловка, 
с.Партизанське, 
с.Зоря, 
с.Чумаки, 
м.Підгородне, 
смт.Ювілейне          

смт.Ювілейне: "Антей", вул.Вишнева, вул.Бузкова, вул.Липова, вул.Абрикосова, вул.Кленова, 
вул.Єкатеринославська, вул.Зоряна, вул.Березова, вул.Нова, вул.Грушова, вул.Малинова, 
вул.Яблунева, вул.Персикова, вул.Кизилова, вул.Янтарна, вул.Розова, вул.Горіхова, вул.Ромашкова, 
вул.Клубнична, вул.Чорнична, вул.Лозова, вул.Насосна, вул.Квіткова, вул.Кільченська, вул.8 Березня, 
Золоті Ключі.  м.Підгородне: вул.Нова, вул.Ентузиастів, вул.Колгоспна, п-к Колгоспний 1, 
вул.Комсомольська, вул.Літвішко, вул.Ленінградська, вул.Севастопольська, вул.Сонячна, вул.Фадеева, 
вул.Харьківська, вул.Первомайська, вул.Поштова,  вул.Перемоги, вул.Піонер-Майдан, пров.Широкий, 
вул.Криворізська,  вул.Ульянова, вул.Островського, вул.Кооперативна, вул.Партизанська, вул.Мира, 
вул.Калініна, вул.Коротка, вул.Нова, вул.Коваля, вул.Лугова, вул.Райдужна, вул.Низова, вул.Зарічна, 
вул.І.Франко, вул.Комсомольська, вул.Фадеева, вул.Харківська, вул.Колгозпна, пров.Зарічний, 
вул.Поштова, вул.Перемоги, пров.Харківський, вул.Енергетиків, вул.Жукова, 1-й, 2-й Комсомольский 
пров., вул.Тюменська, пров.Колхозний, вул.Межова, вул.Мирна, вул.Полтавська, вул.Літвішко, 
вул.Жукова, пров.Канальний, вул.Вишнева, вул.Грушева, вул.Джерельна, вул.Дорожників, 
вул.Кооперативна, вул.Набережна, вул.Комсомольська, вул.Лесі Українки, вул.Ленінградська, 
вул.Лісна, вул.Лимонна, п-к Набережний 1, п-к Набережний 2, п-к Набережний 3, вул.Перемоги, 
вул.Почтова, вул.Партизанська, вул.Тополина, вул.Центральна, вул.Широка, п-к.Широкий 1, 
вул.Центральна, вул.Кооперативна, вул.Базарна, 1-й та 2-й Базарний пров., вул.Радянська, 
вул.Шосейна, пров.Шосейний, вул.Набережна, вул.Червоноармійська, вул.Щорса, 1-й пров.Щорса, 
вул.Кільченська, вул.Леніна, вул.Мостова, 1-й пров.Мостовий, вул.Кірова, вул.Залізнична, 
вул.Жовтнева 

с.Хуторське, 
с.Червонопарти
занське, 
с.Жовтневе, 
Ульянівка, 
с.Курилівка, 
с.Єлізаветівка, 
с.Миколаївка, 
с.Петриківка, 
с.Кулеші, 
с.Радсело,  
с.Клешнівка. 
с.Іванівка, 
с.Чаплинка, 
с.Єлизаветівка, 
с.Миколаївка 

с. Чаплинка: вул.Дружби, вул.Українська, вул.Стахановська, вул.Тиха, вул.Молодіжна, вул.Шевченко, 
вул.Мира, вул.Комсомольська, вул.Піонерська, вул.Железна, вул.Кірова, вул.Калініна, вул.Набережна, 
вул.Трудова, пров.Переломний, вул.Пасажирська, вул.Фруктова, вул.Садова, вул.Леніна, вул.Робоча, 
вул.Центральна, вул.Червоноармійська, вул.Колгозпна, вул.Сквозна, вул.Межова, вул.Первомайська, 
вул.Колбудівська, вул.Наклона, вул.Ілліча, вул.Партизанська, вул.Красношапки, вул.Подгорна, 
вул.Школьна, вул.Пушкіна, вул.Покатна, вул.Берегова, вул.Горького;                                                                                     
с.Лобойковка: вул.Паті;                                                                             с.Елизаветівка: вул.Челюскина, 
вул.Петровського, вул.Садова, вул.Комунара, вул.40 років Перемоги, 3-й Центральний, вул.Радянська, 
вул.Мала Садова, вул.Шмідта, вул.Петровського, вул.Весела, вул.Центральна, вул.Пеліна, 
вул.Воровського, пров.Шмідтовський, пров.4-й Центральний, вул.Нова, вул.Жовтнева, пров.2-й 
Центральний;                                                                                       с.Миколаївка: вул.Високий Хутір;                                                                         
с.Ульянівка: вул.Кірова, вул.Головка, вул.Фрунзе, вул.Шевченка, вул.Комсомольська, вул.Весела, 
вул.Степова 



м.Дніпро КС, ЛБ-1: пр.Слобожанський, Амурський промвузел, вул.Амурська, вул.Тверська-Калинова, вул.Сакко, 
вул.Змагання, вул.Саратівська, вул.Дальневосточна, вул.Почтова, вул.Єнисейська, вул.Іркутська, 
вул.Радіщева, вул.Араратська, вул.Калинова, вул.Ашхабадська, вул.Батумська, вул.Байкальська,  
вул.Кримська, вул.Балтійська, вул.Варшавська, вул.М.Вовчок, вул.Ізмаіла Срезневського, 
вул.Оренбургська, вул.Мелітопольська, вул.Травнева, вул.Cмольна, вул.Богомаза, вул.Будапештська, 
вул.Василя Тютюника, вул.Дзвінка, вул.Менделеєва, вул.Новосибірська, 
вул.С.Ковалевської,вул.Одеська, вул.Образцова, вул.Репіна, вул.Янтарна,  вул.Вологодська, 
вул.Підгородня, вул.Вс.Нестайка,  вул.Лобачевського;                                                                                                   
ж/м Лівобережний-1, 2, 3: вул.Терещенківська, вул.Усенко, вул.Березинська, Донецьке шосе, 
вул.Ризька, пр.Мира, вул.Марії Лисиченко, вул.Генерала Захарченко, вул.Крушельницької, 
пров.Крушельницької, пров.Фестивальний, вул.Л.Кумача, вул.Мольєра, пров.Шкільний, пров.Вільний, 
вул. Щербини, вул.Холодильна, вул.Нижньодніпровська,вул.Киснева, вул.В.Сухомлинського;                                                                                        
смт.Самарівка: вул.Лобачевського,вул.Дружби, вул.Шахтинська, вул.Смоленська, вул.Бутова, 
вул.Єсеніна, вул.Карельська, вул.Кільченська;                                                                                
смт.Слобожанське: вул.В.Сухомлинського, вул.Дружби, вул.Виробнича, вул.Верещагіна, 
вул.Вологодська, вул.Воронежська, вул.Висока, вул.Голікова, вул.Кислородна, 
вул.Краснопартизанська, вул.Кривоноса, вул.Кринична, вул.Кузбасська, вул.Лісозаводська, вул.Літня,  
вул.Одеська, вул.Сагайдачного , вул.В.Макуха, вул.Літня 

м.Кам'янське вул.Соборна 

м.Кам'янське вул.Соборна 

м.Кам'янське вул.Матросова, вул.Ватутіна, вул.Беседова, вул.Алтайська, пр.Аношкіна, вул.Урицького, вул.Дімітрова, 
вул.Миколаенко, вул.Горького, вул.Маяковського, пров.Маяковського, вул. К.Цеткін, вул.Куйбишева, 
вул.Ялтинська, вул.Курганська, пр.Дніпровський, вул.Рилєева, вул.Попова, вул.Сормовська, 
вул.Гайдара, вул.Вітебська, вул.Ползунова, вул.Пестеля, вул.Мечнікова, вул.Стасова, вул.Донська, 
вул.Кіма, вул.Миру, вул.Запорізька, АТС "Укртелеком", кр "Шевченко", вул.Шепетова, вул.Сачко, 
вул.Медицинська, пр.Леніна, вул.Локтюхова, вул.Магнитогорська, пр.Аношкіна, вул.Скалика, 
вул.Каштанів, вул.Бойко, пр.Комсомольський, вул.Глаголева, вул.Одеська, пров.Большевицький, 
вул.Циолковського, вул.Онищенко, вул.Куйбишева, вул.Кіма, вул.Айвазовського, вул.Нежинська, 
вул.Костромська, вул.9 Травня, вул.Медицинська, вул.Чкалова, вул.Магнітогорська, вул.Романковська, 
пров.І-й Романковський, вул.Калініна, вул.Чугуєвська, вул.Сумська,  вул.Фурманова, 
вул.Володарського, вул.Осіпенко, вул.Приморська, вул.Новікова, вул.Молдавська, вул.Таманська, 
вул.Симферопільська, пр.Сімферопільський, вул.Ізмаїльська,  пров.Одеський, вул.Черноморська, 
вул.Виборгська, вул.Серова, вул.Кулябьєва, вул.Шаумяна, вул.Толбухіна, вул.Полтавська, вул.Сонячна, 
вул.Балакирева, пров.Балакирева, вул.Сурікова, пров.Сурікова, вул.Коротка, вул.Нахімова, вул.Чехова, 
вул.Черновицька, вул.Новоросійська,1, пров.Новоросійський, пров.Чкалова 

м.Кам'янське вул.Щербицького 

с.Аули, 
с.Українка 

смт.Аули: вул.Березова, вул.Богдана Хмельницького, вул.Василя Жуковського, вул.Вишнева, 
вул.Віктора Олексієнка, вул.Героїв, вул.Героїв Крут, вул.Героїв Переправи, вул.Гоголя, вул.Горького, 
вул.Грушевського Михайла, вул.Джерельна, вул.Дмитра Вишневецького, вул.Дніпрова, вул.Дружби, 
вул.Желєзнодорожна, вул.Івана Мазепи, вул.Івана Сірка, вул.Івана Франка, вул.Калинова, вул.Квітуча, 
вул.Київська, вул.Космонавтів, вул.Лермонтова, вул.Лесі Українки, вул.Лісна, вул.Медична, 
вул.Меморіальна, вул.Мечнікова, вул.Молодіжна, вул.Набережна, вул.Невського, вул.Нова, 
вул.Патріотів, вул.Польова, вул.Привокзальна, вул.Пушкіна, вул.Пушкіна Нова, вул.Садова, 
вул.Соборна, вул.Сонячна, вул.Суворова, вул.Українська, вул Успішна, вул.Челюскіна, вул.Чкалова, 
вул.Шевченка, вул.Шкільна,  вул.Щаслива, вул.Якова Новицького, пров.Богдана Хмельницького 1, 
пров.Богдана Хмельницького 2, пров.Богдана Хмельницького 3, пров.Віктора Олексієнка, 
пров.Залізничників, пров.Залізничників, пров.Космонавтів, пров.Медичний, пров.Пушкіна, 
пров.Соборний, пров.Шкільний 

м.Кам'янське вул.Калініна, вул.Чугуївська, вул.Сумська, вул.Фурманова, вул.Володарського, вул.Осіпенко, 
вул.Приморська, вул.Новікова, вул.Черноморська, вул.Молдавська, вул.Таманська, вул.Черновицька, 
вул.Романківська, пров.Романківський, вул.Симферопільська, проїзд.Симферопільський, 
вул.Ізмаїльська, вул.Одеська, пров.Одеський, вул.Виборгська, вул.Серова, вул.Кулябьєва, 
вул.Шаумяна, вул.Толбухіна, вул.Полтавська, вул.Сонячна, вул.Седова, вул.Балакирєва, вул.Чехова, 
вул.Таманська, вул.Новоросійська, пров.Новоросійський, вул.Чкалова, пров.Чкалова, вул.Леонтовича, 
вул.Криворізька, пров.Криворізький, вул.Шиманського, вул.С.Разіна, пров.С.Разіна, вул.Осипенко, 
вул.Санаторна, вул.Циолковська, пров.Большевицький, вул.Вишнева, вул.П.Мирного, вул.Дружби, 
вул.Л.Українки, вул.Артема, вул.Руданського, вул. Н.Левицького, вул.Кримська, вул.Полтавська, 
вул.Брянська, вул.Таращанська, пров.Таращанський, вул.Алчевська, вул.Орловська, вул.Болотнікова, 
вул.Пугачова  



м.Кам'янське вул.Котельнікова № 7-13,10-18; I пров.Котельнікова № 1-37,2-34; II пров.Котельнікова № 1-39,2-32; III 
пров.Котельнікова № 1-19, 2-26; IV пров.Котельнікова № 6-34; вул.Романковська №15,20А,20Б,20В; 
вул.С.Разіна № 5-17,4-8А; вул.С.Разіна № 16-36, 23-43Б, 31А; вул.Романковська №23А-33, 28, 30; 
вул.Шиманського №1-33, 2-20; вул.Орловська № 2/1, 3-9, 10-22; вул.Грабовського №1-16; вул.І.Франко 
№20; пров.Мажайського №3-13,4–8; Середня школа №28; вул.Криворізька №27-71; І 
пров.Криворізький № 8-43; вул.І.Франко №3; пров.Станиславського № 4-26; вул.Брянська № 1-18/49; 
вул.Керченська № 1-50; вул.Таращанська №4-55; вул.С.Разіна №52,52А; вул.Пугачьова №3-48; 
вул.Наливайко №11-45, 18-48; вул.Львівська №27-41, 28-40; вул.Романковська №26,26А,50А; 
вул.Фурманова №1,13; вул.І.Франка №2/10, 8, 15-21; вул.Болотнікова №4-21; вул.С.Разіна №34- 59; 
вул.Криворізька №40-106; вул.Шиманська №28-47; вул.Енергетиків №40-50; вул.Краснопресненська 
№ 1,17; вул.Дніпростроєвська № 2А,2-14,43-47; вул.Музикальна №2; магазин "Забудовник"; вул.Квітів 
№1-5; вул.Енергетиків № 28-30; Середня школа № 26; Дошкільний комбінат №41; вул.Харитонова 
№30-32; I пров.Молдавський № 4/1-34,11-37; III пров.Молдавський № 1-9,6; вул.Анапська №6-12; 
вул.Алчевська № 20А,20Б,20В,23-43, 34-52/1 Б; пров.ІІІ Алчевський № 1-11, 2-14; вул.Молдавська № 
11,12-18,13,13А; пров.ІІ Молдавський № 5-37, 6-16А; пров. IV Молдавський № 1-35, 2-18; 
вул.Котельнікова №8,17; вул.Бердянська №10-20; пров.Бердянський №1-27,6-34; вул.Анапська №12А-
18,28,32,15; вул.Алчевська №20-32,42; вул.Алчевська №7-17А,16, 18,18А; вул.Котельнікова №17А-43А; 
вул.Алчевська №19,19А,19Б; вул.Молдавська №14,37,38; вул.Новоселів №1-39,2-38; вул.Морська №1-
49,2- 62; вул.Кримська №14, 15; вул.Виборгська №2-32; вул.Путева №7-15; вул.Саксаганська №3-28; 
вул.Куляб'єва №1-19,2-22,21-49/28,26-52; вул.Шаумяна №1-13А,2-16; вул.Толбухіна №1-25,6-22; 
вул.Виборгська № 1-29; вул.Сонячна №28-56,29-55/9; вул.Полтавська №25-51,26-54; вул.Толбухіна 
№26- 48,27-51; вул.Шаумяна №15-21,20-28; вул.Черноморченко №9,11,17; вул.Металлургів №19-
25,31/23,33; вул.Квітів №1-5, вул.Енергетиків №28, 30; Середня школа № 26; Дошкільний комбінат № 
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Совхоз 
Дзержинець 

вул.2-го Відділення, пров.Степовий, вул.Зоряна, вул.4-та Поселкова, вул.Механізаторів 

с.Аули вул.Березова, вул. Богдана Хмельницького, вул.Василя Жуковського, вул.Вишнева, вул.Віктора 
Олексієнка, вул.Героїв, вул.Героїв Крут, вул.Героїв Переправи, вул.Гоголя, вул.Горького, 
вул.Грушевського Михайла, вул.Джерельна, вул.Дмитра Вишневецького, вул. Дніпрова, вул. Дружби, 
вул.Желєзнодорожна, вул.Івана Мазепи, вул.Івана Сірка, вул.Івана Франка, вул.Калинова, вул.Квітуча 
вул.Київська, вул.Космонавтів, вул.Лермонтова, вул.Лесі Українки, вул.Лісна, вул.Медична, 
вул.Меморіальна, вул.Мечнікова, вул.Молодіжна, вул.Набережна, вул.Невського, вул.Нова, 
вул.Патріотів, вул.Польова, вул.Привокзальна, вул.Пушкіна, вул.Пушкіна Нова, вул.Садова, 
вул.Соборна, вул.Сонячна, вул.Суворова, вул.Українська, вул.Успішна, вул.Челюскіна, вул.Чкалова, 
вул.Шевченка, вул.Шкільна,  вул.Щаслива, вул.Якова Новицького, пров.Богдана Хмельницького 1, 
пров.Богдана Хмельницького 2, пров.Богдана Хмельницького 3, пров.Віктора Олексієнка, 
пров.Залізничників, пров.Залізничників, пров.Космонавтів, пров.Медичний, пров.Пушкіна, 
пров.Соборний, пров.Шкільний 

м.Верхньодніпр
овськ, 
с.Тарасівка, 
с.Першотравен
ськ, 
с.Самоткань, 
с.Матюченково
, с.Боровківка, 
с.Новогригорівк
а 

пров.Упорний, пров.Сапеляка Владики, вул.Базарна, пров.Гагаріна, пров.Верхній, пров.Гагаріна, 
вул.Вишнева, вул.Абрикосова, вул.Івана Сірка, вул.Бабушкіна, вул.Базарна, вул.Безіменна, вул.Богдана 
Хмельницького, ст.Будівельник, вул.Ватутіна, вул.Весела, пров.Весінній, вул.Вокзальна, 
пл.Володимира Щербицького, вул.Гагаріна, вул.Галатовка, пров. Галатівський, вул.Гастелло, 
вул.Герцена, вул.Глінки, вул.Горького, вул.Грушевська, вул.Дедишка, вул.Дзержинського, 
вул.Дімітрова, вул.Дніпровська, вул.Пожежна, вул.Желєзнякова, вул.Заводська, вул.Зарічна,  вул.Зої 
Космодем'янської, вул.Зоряна, вул.Антонова, вул.Кірпічна, вул.Авраменка,  вул.Каштанова, вул.Квітів, 
вул.Київська, вул.Козацька, вул.Комарова, вул.Машинобудівельників, вул.Корольова, вул.Косенка, 
вул.Котляревського, пров.Котляревського, вул.Шкільна, вул.Нагая Макара, вул.Курчатова, 
вул.Лісопильна, вул.Літвінова, пров.Літвінова, вул.Берегова, просп.Шевченка, вул.Лесі Українки, 
вул.Ломоносова, ст.Маяк, вул.Маяковського, вул.Менделєєва, вул.Миру, пров.Миру, вул.Молодіжна, 
пров.Нагорний, вул.Бутенка, пров.Огородний, вул.Конституційна, вул.Олега Кошового, 
пров.Олександра Матросова, вул.Автопаркова, вул.Остапа Вишні, вул.Софії Русової, вул. Затишна, 
вул.Пальохи, вул.Папаніна, вул.Перемоги, вул.Яблунева, пров.Подольський, пров.Польовий, 
вул.Попова, вул.Правобережна, пров.Приморський, вул.Покровська, пров.Покровський, вул.Пушкіна, 
вул.Радіщева, вул.Поля, вул.Рассадна, вул.Робоча, вул.Садова, вул.Сахарова, пров.Сахарова, 
вул.Севастопольська, вул.Семенова, вул.Сергія Яцковського, вул.Бродського, пров.Серго, 
вул.Слизькоухого, вул.Степова, вул.Стрілецька, вул.Театральна, вул.Титова, вул.Тиха, вул.Толстого, 
пров.Толстого, вул.Українська, вул.Упорна, пров.Упорний, вул.Урицького, вул. Федоровського, 
вул.Ціолковського, вул.Чайковського, вул.Чехова, вул.Чкалова, вул.Шевченка, вул.Шелепова, 
вул.Щорса, вул.Яворницького   

м.Вольногірськ вул.Промислова 

м.Вольногірськ, 
м.Верхньодніпр
овськ,                                    
с.Мішурин Ріг, 
с.Сухе, 
с.Андріївка, 
с.Дедово, 
с.Дмитрівка, 
с.Зуботрясівка, 
с.Кушнарьовка, 

м.Вольногірськ: вул.Молодіжна;                                                                                                                                                  
м.Верхньодніпровськ: вул.Дніпровська, вул.Гагаріна;  
Населені пункти повністю: с.Мішурин Ріг, с.Сухе, с.Андріївка, с.Дедово, с.Дмитрівка, с.Зуботрясівка, 
с.Кушнарьовка, с.Мотронівка,  с.Новоанновка,  с.Соколово,  с.Новоселовка 



с.Мотронівка, 
с.Новоанновка,  
с.Соколово, 
с.Новоселовка 

смт.Кринички       

смт.Солоне, 
с.Сурсько-
Михайлівка, 
с.Привільне 

смт.Солоне: вул.Радянська; с.Сурсько-Михайлівка: вул.Кірова 

смт.Царичанка, 
с.Шарівка, 
с.Орловка, 
с.Кравцовка, 
с.Іванояризівка, 
с.Рудька, 
с.Щербинівка, 
с.Рибалки, 
с.Китайгород 

вул.Майська, вул.Південна, вул.Фонтанна, вул.Транспортна, вул.Пушкіна, вул.Соснова, вул.Лісна, 
вул.Южмашевська, вул.Ценральна, вул.Царичанська, вул.Зелена, вул.Бутенка, вул.Жовтнева, 
вул.Східна, вул.Робоча, вул.Службова, вул.Українки, вул.Базовська, вул.Первомайська, вул.Підгорна, 
вул.Берегова, вул.Котляревського, вул.Тростяна, вул.Канавна, вул.Піски, вул.Сургутська, вул.Дачная, 
вул.Петровського, вул.Набережна, вул.Ленінградська, вул.Піонерська, вул.Замкова, вул.Урожайна, 
вул.Приорельська, вул.Інтернациональна, вул.Гагаріна, вул.Каштанова, вул.Полевая, вул.Шкільна, 
вул.Щорса, вул.Українська, вул.Садова, вул.Яризовська, вул.Автомобильна, вул.Хліборобна, 
вул.Спортивна, вул.Полева, вул.Шевченка, вул.Молодіжна, вул.Скозна, вул.Сокільська, вул.Шкільна, 
вул.Колгозпна, вул.Степна, вул.Радянська, вул.Китайгородська, вул.Кошевого, вул.Чапаєва, 
вул.Фрунзе, вул.Косіора, вул.Постишева, вул.Черняховського, вул.Орельська 

с.Жданівка, 
с.Заплавка, 
с.Міновка, 
с.Краснопілля, 
c.Мусієнково, 
с.Кременовка, 
с.Котовка, 
с.Степанівка, 
с.Ковпаківка, 
с.Чернетчина, 
с.Гупаловка, 
с.Дмухалівка, 
с.Личково, 
с.Йосипівка, 
с.Бузівка, 
с.Гавришовка, 
с.Крамарка, 
с.Зернове, 
с.Тарасівка, 
с.Сичкареве, 
с.Марьївка, 
с.Трудолюбівка
, с.Ульянівка, 
с.Богданівка 

с.Жданівка: вул.Степна, вул.Кленова, вул.Садова;  с.Заплавка: вул.Горького, вул.Степна, вул.Садова, 
вул.Центральна, вул.Комарова, вул.Суворова, вул.Шевченка, вул.Чкалова, вул.Нова, вул.Молодіжна;  
с.Краснопілля: вул.Кооперативна, вул.Набережна, с.Мусієнково, вул.Центральна, вул.Рабоча, 
с.Котовка, вул.ЧТрудова, вул.Суворова, вул.Пушкіна, вул.Калинова, вул.Вокзальна, вул.Садова, 
вул.Зелений клин, вул.Маї Голенко, вул.Лиманна; с.Степанівка: вул.Севастопільська, вул.Орельська, 
вул.Лісна;    с.Ковпаківка: вул.Кооперативна, вул.Охотнича, вул.Конторська, вул.Центральна, 
вул.Кропиви, вул.Полева, вул.Шосейна; с.Чернетчина: вул.Центральна, вул.Іжаковська, 
вул.Шевченківська, ул Приорельська, вул.Шкільна, вул.Горького, вул.Московська; с.Гупаловка: 
вул.Центральна, вул.Широка, вул.Бойка, вул.Лиманна, вул.Запливна, вул.Хатуріна, вул.Шкільна, 
вул.Рибальська;    с.Дмухайлівка: вул.Цетральна, вул.Героя Мухи, вул.Осінная, вул.Ливадна, 
вул.Калинова, вул.Коротка, вул.Сонячна, вул.Дружби; с.Личково: вул.Центральна, вул.Осіння, 
вул.Привокзальна, вул.Суворова, вул.Вишнева, вул.Тиха, вул.Комарова, вул.Спортивна, вул.Майданна, 
вул.Больнична, вул.Рибальська, вул.П'ятихатки, вул.Залізнична; с.Йосипівка: вул.Центральна, 
вул.Приорельська, вул.Степна, вул.Школьна, вул.Джерельна; с.Бузівка: вул.Лесі Українки, 
вул.Бригадна, вул.Шевченка, вул.Конторська, вул.Полева, вул.Соборна;  с.Гавришовка: вул.Клубнична, 
вул.Больнична, вул.Садова;  с.Крамарка: вул.Центральна, вул.Степна;  с.Зернове: вул.Набережна, 
вул.Центральна;    с.Тарасівка: вул.Мира;  с.Сичкареве: вул.Центральна, вул.Молодіжна, вул.Виборча; 
с.Марьївка: вул.Юбілейна, вул.Садова, вул.Весіння, вул.Степна, вул.Нова; с.Трудолюбівка: вул.Полева, 
вул.Партизанська;   с.Ульянівка: вул.Лісна;  с.Богданівка: вул.Шевченка, вул.Мира, вул.Шкільна 



с.Новопетровка
, 
с.Виноградівка, 
с.Шевське, 
с.Деконка, 
с.Приорельське
, 
с.Зоряне, 
с.Магдалинівка
, с.Марьївка,  
с.Водяне, 
с.Топчино, 
с.Черетовате, 
с.Казначеевка, 
с.Поливанівка, 
с.Запоріжжя, 
с.Кільчень, 
с.Олександрівк
а, 
с.Малоандріївк
а, 
с.Новоспасське, 
с.Дубровка, 
с.Євдокиївка, 
с.Шевченковка, 
с.Першотравен
ка, с.Тарасівка,  
с.Приют, 
с.Нововасилівк
а, с.Веселе, 
с.Кільчень, 
с.Голубівка 

с.Новопетрівка вул.Миру, вул.Вишнева,вул. Східна, вул. Західна с.Виноградівка,вул.Первомайська, 
вул.Шевченка,с.Шевське вул.Гагаріна, вул.Грушова, вул.Ватутіна,  вул.Садова, вул.Верхняя, вул.Красна, 
вул.Степова,с.Приорільське вул.Центральна, вул.Полева, вул.Калинова, вул.Українська, вул.Нова, 
вул.Первомайська, вул.Шкільна, вул.Тиха, с.Зоряне вул.Абрикосова, вул.Київська, вул.Весела,  
смт.Магдалинівка вул.Транспортна, вул.Прозорова, ,вул.Історична, вул.Осіння, вул.Спортивна, 
вул.Космонавтів, вул.Тимура Фрунзе, вул.Квіткова, вул.Почтова, вул.Незалежності, вул.Мар'ївська, 
вул.Свободи, вул.Редакційна, вул.Чаплинська, вул.Ветеринарна, пров.Каштановий, вул.Новоселівська, 
вул.Хмельницького, с.Водяне вул.Московська, вул.Ширшова, вул.Уральська, вул.Кленова, 
вул.Виноградна, вул.Калинова, вул.Янтарна, вул.Уютна, вул.Липова, вул.Лісна, вул.Березовая, 
вул.Степна, вул.Кільченськая, пров.Молодіжний, пров.Вишневий, вул.Запорізька, вул.Рабоча, 
вул.Набережна, вул.Цветочна, вул.Весела, вул.Робоча, вул.Полева, вул.Поштова, вул.Шкільна, 
вул.Первомайська, вул.Степна, вул.Центральна, вул.Полева, вул.Паркова, вул.Зелена, вул.Нова, 
вул.Нахімова, вул.Шевченка, вул.Євдокіївська, вул.Молодіжна, вул.Кутузова, вул.Шкільна, 
вул.Центральна, вул.Лісна, вул.Вишнева, вул.Урожайна, вул.Калинова, вул.Садова, вул.Мира, 
вул.Франка, вул.Українська, вул.Марьївська, вул.Первомайська, вул.Осіння, вул.Весінн 

с.Левенцовка, 
с.Ровне, 
с.Богате, 
с.Афанасіївка, 
с.Орелька, 
с.Аненка, 
с.Керносівка, 
м.Перещепино,                                 
с. 
Малокозирщин
а, 
смт.Комінтерн,  
с.Воскресенівка
, с.Голубовка, 
с.Кільчень, 
с.Андріївка, 
с.Попасне, 
с.Івано-
Михайлівка, 
с.Всесвятське, 
с.Васильївка, 
с.Привольне, 
с.Надеждівка, 
с.Тарасівка, 
с.Троїцьке, 
с.Видвиженець, 
с.Вольне, 
с.Євецько-
Миколаївка 

м.Перещепино: м-н Орельский, м-н Кільченський 

с.Варварівка, 
с.Михайлівка, 
с.Д.Осокоровка
, с.Попове, 
с.Василівка, 
с.Володимирівс
ьке, 
с.Андрїївка, 
с.Обоянове, 
с.Осокоровка, 

  



с.Олександропі
ль, с.Василівка-
на Дніпрі, 
с.Мар`ївка, 
с.Воронове, 
с.Зелене, 
с.Запорожець, 
с.Вербове, 
с.Дубове, 
с.Грушевато-
Криничне, 
с.Суха Калина, 
с.Афанасіївка, 
Хутір Землероб, 
Хутір 
Петровський 

с.Зайцеве, 
с.Козачий Гай, 
с.Романівка, 
с.Водяне, 
с.Калинівка, 
с.Н.Павлоградс
ьке, с.Тернове, 
с.Очеретувате, 
с.Красне 

вул.Дніпровська, вул.Славянська, вул.Дружби, вул.Тімірязєва, вул.Сергіїва-Ценського, вул.Руднева, 
вул.Літня, вул.Квіткова, вул.Тиха, вул.Котіна, вул.Разіна, вул.Пугачева, вул.Ульянова, вул.Лазо, 
вул.Светлова, вул.Мікрорайонна, вул.Севастопольська, пров.Дніпровський, вул.Радіщева, 
вул.Новоросійська, вул.Ленінградська, вул.Будівельна, вул.Іскровська, вул.Комарова, вул.Паркова, 
вул.Весіння, вул.Літейна, вул.Карбишева, вул.Новосельська, вул.Індюкова, вул.Машинобудівників, 
вул.Войнової, вул.Водопроводна, вул.Кравченко, вул.Промислова, вул.Гагаріна, вул.Балашовська, 
вул.Малиновського, вул.Л.Українки, пров.Дальній, пров.Бригадний, пров.Кленовий, пров.Каштановий, 
вул.Артельна, пров.Донськой, вул.Хмельницького, вул.Чкалова, вул.Деповська, вул.Сенна, 
вул.Прибера, вул.Широка, вул.Кулікова, пров.Садовий, пров.Ветеринарний, вул.Караванченко, 
вул.Ветеринарна, вул.Жовтнева, вул.Чапаєва, вул.Комсомольська, вул.Донецька, вул.Щорса, 
вул.Громадянська, вул.Озерна, вул.Інтернаціональна, вул.Леніна, вул.Шевченко, вул.Східна, 
пров.Хорошева, вул.Лютікова, пров.Східний, вул.Космічна, вул.Шведа, вул.Фабрична, вул.Вільхова, 
вул.Чайкіной, вул.Коротка, вул.Авіаційна, вул.Талалихіна, вул.Осьмухіна, вул.Київська, вул.Запорізька, 
вул.Повстання, вул.Герцена, вул.Репіна, вул.Баумана, пров.Черемуховий, пров.Тополиний, 
пров.Новий, пров.Калиновий, вул.Степового Фронту, вул.Будинського, вул.Пролетарська, 
вул.Берегова, вул.Сметаніна, вул.Лугова, вул.Ковната, вул.Красіна, пров.Кривой, вул.Мічурина, 
вул.Целинна, вул.Червоноармійська, вул.Ясенева, вул.Березова, пров.Малиновий, вул.Західна, 
вул.Олексіїва, вул.Чернишевського, вул.Суворова, вул.Чехова, вул.Космонавтів, вул.Московська, 
вул.Полтавська, вул.Хижняка, вул.Шутя, вул.Харківська, вул.Горького, вул.Червона, вул.Осіння, 
вул.Підгірна, вул.Світла, вул.Ушинського, вул.Шахтарська, вул.Набережна, пров.Кирпичний, 
вул.Челюскінцев, вул.Кооперативна, вул.Шахтобудівників, вул.35-й Дивізії, вул.Можайського, 
пров.Спотривний, пров.Берестовий, пров.Піонерський, вул.Дімітрова, вул.Коцюбинського, пров.Мира, 
вул.Орджонікідзе, вул.Аеродромна, вул.Бабенко, вул.Пушкіна, вул.Франко, вул.Колхозна, 
пров.Колхозний, пров.Синельниківський, вул.Радіщева, вул.Луганська, вул.Ломоносова, 
вул.Менделеева, пров.Панфіловцев 

с.Вербки, 
с.Морозівське, 
с.Нові Вербки, 
м.Павлоград 

  

с.Миколаївка вул.Польова 

смт.Петропавлі
вка, 
с.Богіновка, 
с.Сонцево, 
с.М.Миколаївка
, с.З.Гай, 
с.Б.Вербки, 
с.Н.Вербки, 
с.Самарське,  
с.Троїцьке, 
с.Українське, 
с.Новоселівка, 
с.Марь’янка, 
с.Успенівка, 
с.Вереміївка, 
с.Н.Дмитрівка, 
с.Н.Хорошевськ
е, с.Товсте, 
с.Василівка, 
селище 
Залізничне, 
с.Миколаївка 

смт.Петропавлівка: вул.Партизанська, вул. Калинова, вул. Соборна, вул. Сонячна, вул.Шевченка, 
вул.Шкільна, вул.Трудова, вул.Широка, вул.Каштанова, вул.Чкалова, вул.Східна, вул.Набережна, вул. 
Лугова, вул.Миру, вул. Г.України, вул.Червона, вул.Благодатна, вул.Свободи, вул.Урожайна, 
вул.Щаслива, вул.Шахтарська, вул.Козацька, вул.Пушкіна, вул.Озерна, вул.Польова;                                                                          
с.Самарське: вул.Шкільна, вул.Польова, вул.Сонячна, вул.Ліснича, вул.Молодіжна, вул.Центральна, 
вул.Набережна, вул.Осипенко, вул.Берегова, вул.Мічуріна, вул.Горова, вул.Широка, вул.Чкалова, 
вул.Далекосхідна, вул.Північна;                                                                        с.Богіновка: вул.Шевченка, 
вул.Калинова, вул.Світанкова, вул.Четверта;                                                                                             
с.Миколаївка: вул.Першотравнева, вул.Вишнева, вул.Польова, вул.Трудова, пер.Польовий, 
вул.Вокзальна, вул.Широка;                                                                                                                Населенні 
пункти повністю: с.Сонцево, с.М.Миколаївка, с.З.Гай, Б.Вербки, с.Н.Вербки, с.Троїцьке, с.Українське, 
с.Новоселівка, с.Мар’янка, с.Успенівка, с.Вереміївка, с.Н.Дмитрівка, с.Новохорошевське, с.Товсте, 
с.Василівка, селище Залізничне  



с.Олександрівк
а, с.Веселе, 
с.Преображенк
а, 
с.Всесвятське, 
с.Новотроїцьке, 
с.Богданівка, 
с.Тарасівка, 
с.Миколаївка, 
с.Солоне, 
с.Чаус, 
с.Антонівське, 
с.Федорівське, 
с.Іванівка, 
с.Новопавлівка, 
с.Філія, 
с.Дачне, 
с.Чугуєве, 
с.Колона-
Межова, 
с.Біляківка, 
с.Мар'ївка, 
с.Райполе, 
с.Новопідгород
не, с.Українка, 
с.Степове, 
с.Славне, 
х.Веселий, 
с.Вознесенське, 
с.Попутне, 
с.Новолозуватів
ка, с.Сухарева 
Балка, 
смт.Межова 

Населені пункти повністю: с.Олександрівка, с.Веселе, с.Преображенка, с.Всесвятське, с.Новотроїцьке, 
с.Богданівка, с.Тарасівка, с.Миколаївка, с.Солоне, с.Чаус, с.Антонівське, с.Федорівське, с.Іванівка, 
с.Новопавлівка, с.Філія, с.Дачне, с.Чугуєве, с.Колона-Межова, с.Біляківка, с.Мар'ївка, с.Райполе, 
с.Новопідгородне, с.Українка, с.Степове, с.Славне, х.Веселий, с.Вознесенське, с.Попутне, 
с.Новолозуватівка, с.Сухарева Балка, смт.Межова 

с.Гаврилівка, 
с.Просяна, 
с.Підгаврилівка 

Населені пункти повністю: с.Гаврилівка, с.Просяна, с.Підгаврилівка 

с.Березове, 
с.Богодарівка, 
с.Вербове, 
с.Вишневе, 
с.Зелений Гай, 
с.Запорізьке, 
с.Зарічне, 
с.Зелена 
Долина, 
с.Калинівське, 
с.Новомиколаїв
ка, с.Тернове, 
с.Новогеоргіївс
ьке, 
с.Катеринівка, 
с.Кирпичне, 
с.Кіровка, 
с.Христофорівк
а, с.Маліївка,  
с.Новоскелюват
е, 
с.Олександрівк
а, 
с.Першотравне
ве, с.Писанці,  
смт.Покровське
, с.Привілля, 
с.Романки,  
с.Старокас`янів
ське,  
с.Чорненково, 
с.Левадне 

с.Олександрівка: вул.Транспортна, 20, 16, 24К;                                              с.Вишневе: вул.Центральна;                                                                                                
с.Запорізьке: пров.Заливний, вул.Д.Яворницького, вул.Соборна, вул.Гоголя, вул.Патріотів України, 
пров.Кирпичний, вул.Транспортна 



с.Артемівка, 
с.Богданівка, 
с.Бондареве, 
с.Бровки, 
с.Васильківка, 
с.Веселий Кут, 
с.Вовчанське, 
с.Воскресенівка
, с.Григорівка, 
с.Гришаї, 
с.Дачне, 
с.Дебальцеве, 
с.Добровілля, 
с.Дубовики, 
с.Зелена Роща, 
с.Касаєве, 
с.Колоно-
Миколаївка, 
с.Копані, с.Лиса 
Балка, с.Лугове, 
с.Медичне, 
с.Миколаївка, 
с.Нововоскресе
нівка, 
с.Охотниче, 
с.Очеретувате, 
с.Павлівка, 
с.Перевальське
, с.Перепеляче, 
с.Петриківка, 
с.Правда, 
с.Пришиб, 
с.Червона 
Долина, 
с.Шевченкове, 
с.Шев'якине, 
с.Широке 

с.Артемівка: вул.Степова, вул.Центральна; 
с.Богданівка: вул.Вишнева, вул.Хутірська, вул.Шевченка; 
с.Бондареве: вул.Степова, вул.Урожайна; 
с.Бровки: вул.Абрикосова, вул.Зелена, вул.Набережна, вул.Партизанська, вул.Шевченка; 
с.Васильківка: вул.Абрикосова, вул.Бабича, вул.Березнева, вул.Бондаренка, вул.Будівельників, 
вул.Весела, вул.Геся, вул.Залізна, вул.Запорізька, вул.Зарічна, вул.Історична, вул.Калинова, 
вул.Каштанова, вул.Кирпична, вул.Колота, вул.Космічна, вул.Кринична, вул.Ю.Левенця, вул.Литвина, 
вул.Лугова, вул.Михайлівська, вул.Мічуріна, вул.Набережна, вул.Нагірна, вул.Народна, 
вул.Незалежності, вул.Озерна, вул.Осіння, пров.Парковий, пров.Парниковий, вул.Партизанська, 
вул.Патріотів, вул.Першотравнева, вул.Піщана, вул.Польова, пров.Польовий, вул.Привокзальна, 
пров.Річний, вул.Робітнича, вул.Сагайдачного, вул.Садова, вул.Святовознесенська, вул.Северна, 
вул.Соборна, вул.Спортивна, пров.Театральний, пров.Тихий, вул.Українська, вул.Шевченка, 
пров.Южний, вул.Ю.Гагаріна; 
с.Веселий Кут: вул.Восточна, вул.Степова, вул.Центральна; 
с.Вовчанське: вул.Бригадна, вул.Набережна, вул.Соснова, вул.Тупикова, вул.Центральна; 
с.Воскресенівка: вул.Верхня, вул.Дружби, вул.Набережна, пров.Річковий, вул.Садова, вул.Центральна, 
вул.Шевченка; 
с.Григорівка: вул.Вишнева, вул.Гагаріна, вул.Затишна, вул.Зелена, вул.Зелений Кут, вул.Зоряна, 
вул.Ковпака, вул.Миру, вул.Мічуріна, вул.Молодіжна, вул.Морозна, вул.Набережна, 
вул.О.Півторацького, вул.Пушкіна, вул.Садова, вул.Середня, вул.Смоленська, вул.Степова, 
вул.Харківська, вул.Центральна, вул.Чкалова, вул.Шевченка, вул.Широка, пров.Шкільний; 
с.Гришаї: вул.Квіткова, вул.Молодіжна, вул.Новоселів, вул.Садова, вул.Степова, вул.Українська, 
вул.Центральна; 
с.Дачне: вул.Центральна; 
с.Дебальцеве: пров.Кооперативний, вул.Красна, пров.Мельничний, вул.Набережна, пров.Парниковий, 
пров.Південний, пров.Північний, вул.Степова, вул.Центальна, вул.Шевченка, пров.Шкільний; 
с.Добровілля: вул.Будівельна, вул.Дачна, вул.Молодіжна, вул.Нова, вул.Північна, вул.Садова, 
вул.Степова, вул.Тимченка, вул.Центральна; 
с.Дубовики: вул.Гагаріна, вул.Калинова, вул.Миру, вул.Пушкіна, вул.Садова, вул.Центральна; 
с.Зелена Роща: вул.Центральна; 
с.Касаєве: вул.1 Травня, вул.Шевченка; 
с.Колоно-Миколаївка: вул.Зелена, вул.Центральна; 
с.Копані: вул.Зарічна, вул.Затишна, вул.Польова, вул.Степова, вул.Центральна; 
с.Лиса Балка: вул.Шкільна; 
с.Лугове: вул.Центральна; 
с.Медичне: вул.Вишнева, вул.Гоголя, вул.Квіткова, вул.Набережна, вул.Сонячна, вул.Центральна; 
с.Миколаївка: вул.Весела, вул.Молодіжна, вул.Першотравнева, вул.Садова, вул.Ставкова, вул.Степова, 
вул.Центральна; 
с.Нововоскресенівка: вул.Степова, вул.Урожайна; 
с.Новотерсянське: вул.Набережна; 
с.Охотниче: вул.В'їздна, пров.Вовчий, вул.Центральна; 
с.Очеретувате: вул.Тополина; 
с.Павлівка: вул.Бабича, пров.Лиманний, вул.Малишка, вул.Миру, вул.Мічуріна, пров.Нагірний, 
пров.Очеретяний, пров.Партизанський, пров.Першотравневий, вул.Південна, вул.Пушкіна, 
пров.Рибальський, пров.Річний, пров.Садовий, пров.Степовий, вул.Центральна; 
с.Перевальське: вул.Центральна; 
с.Перепеляче: вул.Затишна; 
с.Петриківка: вул.Робоча; 
с.Правда: вул.Заводська, вул.Паркова; 
с.Пришиб: вул.Набережна, вул.Покровська, вул.Центральна; 
с.Червона Долина: вул.Залізнична, вул.Степова; 
с.Шевченкове: вул.Голондія; 
с.Шев'якине: вул.Молодіжна, вул.Центальна; 
с.Широке: вул.Центральна 

м.Кривий Ріг вул.Сергія Колачевського 67а 

м.Кривий Ріг вул.Криворіжсталі 

м.Кривий Ріг вул.Акціонерна 

м.Кривий Ріг,                                                                
с.Руднічне 

вул.Криворіжсталі 

м.Кривий Ріг вул.Криворіжсталі 

м.Кривий Ріг вул.Криворіжсталі 

м.Кривий Ріг вул.Домобудівників, вул.Бородича, вул.Постишева, вул.Революційна, вул.Стрельнікова, шосе 
Дніпропетровське, вул.Брозовського, вул.Гагаріна, вул.Галенко, вул.Буденого, вул.22-го Партз'їзду, 
вул.Косіора, вул.Буденого, вул.Дімітрова, вул.Телевізійна, вул.Постишева 



м.Кривий Ріг вул.Новодзвінська 

м.Кривий Ріг вул.Валявко, вул.Олексеенко, вул.Ливарна, вул.Січнева, вул.Урицького, вул.Братиславська, 
вул.Болгарська, вул.Беринга, вул.Халтуріна, вул.Кривбасовська, вул.Первомайська, вул.Калініченко, 
вул.Єрмолової, вул.Кленова, вул.Танкістів, вул.Хруничева, вул.Кутаїсська, вул.Каракалпакська, 
вул.Єгорова, вул.10 Років Жовтня, вул.Комуністична, вул.Менделеєва, вул.Плеханова, вул.Курячого, 
вул.Балтійська, вул.Челюскінцев, вул.Первомайська, вул.Ціни, вул.Желябова, вул.Рилеєва, 
вул.Машинобудівельна, вул.Чередниченко 

м.Кривий Ріг вул.Бикова, вул.Вечірній Бульвар 

м.Кривий Ріг пл.Шахтарської Слави-2, вул.Демиденко, вул.Миру, вул.Гетьманська, вул.Книжна, вул.Каштанова, 
вул.Байкальська, вул.Гагаріна, пр.Героїв АТО, вул.Рокосовського, вул.Єсеніна, вул.Костенко, 
вул.Матусевіча, вул.Соборності, вул.Д.Бідного, вул.Коцюбинського, вул.Тютчева, вул.Білевського, 
вул.Бебеля, вул.Кобилянського, вул.Газетна, вул.Подигіна, вул.Дунайська, вул.Барбюса, 
вул.Яблочкіної, вул.Стрельцова, вул.Вахтангова, вул.Пушкіна, вул.Балхашська, вул.Декабристів, 
вул.Вознесенська, вул.Енштейна, вул.Шопена, пр.Поштовий, вул.Електроніки, вул.Лінійна, 
вул.Азовська, вул.Едісона, вул.Богдановича 

м.Жовті Води пров.Жовтий, вул.Партизанська, пров.Тургенева, пров.Дачний, пров.Виноградний, пров.Оріховий, 
вул.Гоголя, вул.Партизанська, вул.І.Виговського, пров.Марянівський, пров.Купріна, вул.І.Мазепи, 
вул.Дубініна, вул.Маяковського, пров.Жуковського, пров.Серова, вул.Белінського, вул.Першотравнева, 
пров.Набережний, вул.Коцюбинського, вул.Гвардійська, пров.Удільний, вул.Будівельників, 
пров.Межевий, пров.Тельмана, вул.Саксаганська, вул.Спортивна, вул.І.Франка, вул.Козацької Слави, 
вул.Бульвар Свободи, вул.Кропоткіна, вул.Ярослава Мудрого, вул.М. Грушевського, пров.Запорізький, 
пров.Привокзальний 

с.Софїївка, 
с.Іванівка, 
с.Кудашево, 
с.Веселий Кут 

вул.Квіткова, вул.Центральна, вул.Лісна, вул.Зелена, вул.Вишнева, вул.Бокова, вул.Рудишина, 
вул.Дружби, вул.Підлісна, вул.Українська, пров.1-й Ударний, вул.Натолочна, вул.Берегова, 
вул.Комарова 

с.Лозоватка, 
с.Чкалівка 

вул.Центральноміська, вул.Жовтнева, вул.Молодіжна, вул.Садова, вул.Полева, вул.Свердлова, 
вул.Суворова, вул.Чкалова, вул.Енергетиків, вул.Калинова, вул.Гагаріна, вул Миру, 1пров.Шкільний, 
про.Вишневий, пров.Троянд  

с.Інгулець, 
смт.Широке, 
с.Новолатівка 

вул.Б.Хмельницького, вул.Гагаріна, вул.Гоголя, вул.Дзержинського, вул.Жовтнева, вул.К.Маркса, 
вул.Комсомольська, вул.Котовського, вул.Кренкеля, вул.Леніна, вул.Мичуріна, вул.Молодіжная, 
вул.Островського, вул.Паніна, вул.Піонерська, вул.Пролетарська, вул.Радгоспна, вул.Реви, вул.Садова, 
вул.Шевченка, вул.Широківська, пров.Дзержинського, пров.Поштовий 

с.Олександрівк
а      

вул.Центральна  

с.Савро, 
с.Новоіванівка, 
с.Червона 
Поляна, 
с.Удачне, 
с.Вільне, 
с.Ново-
Чигріновка, 
с.Галино-
Лозоватка, 
с.Каменне, 
с.Балкове, 
с.Червоний Яр, 
с.Марьяновка, 
с.Волочаївка, 
с.Дергачовка, 
с.Запорожець, 
с.Івашиновка, 
с.Семеновка, 
с.Комсомольсь
ке, с.Іванівка, 
с.Тернолозоват
ка, с.Долинське 

с.Саївка: вул.Тиха, вул.Шосейна, вул.Шкільна, вул.Космодем'янської, вул.Крупської, вул.Кошового;                                                                                
с.Саксагань: вул.Лісна, вул.Межова, вул.Шосейна, вул.Чапаєва, вул.Шевченко, вул.Соловьйова, 
вул.Кірова, вул.Леніна, вул.Мельнична, вул.Садова, вул.Весела, вул.Мира, вул.40 Років Перемоги  



с.Криничувате, 
с.О.Василівка,                                  
с.Рай-Поле, 
с.Сергіївка, 
с.Михайлівка, 
с.Зав'ялівка, 
с.Мотіна Балка, 
с.Володимирівк
а, с.Андріївка, 
с.Криничувата 

вул.Молодіжна, вул.Садова, вул.Кірова, вул.Мира, вул.Сонячна, вул.Строканя, вул.Весняна, 
вул.Новоселів, вул.Осіння, вул.Зарічна, вул.Садова, вул.Вишнева, вул.Польова, вул.Степна, 
вул.Урожайна, вул.Дачна, вул.Залізнича, вул.Весняна, вул.Перемоги, вул.Горького, вул.Набережна, 
вул.Центральна, вул.Шкільна, вул.Сонячна, вул.Квітнева, вул.Садова 

м.Нікополь вул.8 Березня, вул.Айвазовського, вул.Багратіона, вул.Байкальська, вул.Вітебська,1-55, вул.Гайдара, 
вул.Гомельська, вул.Довгалівська, вул.Єрмака, вул.К.Цеткін, вул.Костромська, вул.Котовського,  
вул.Коцюбинського, вул.Курська, вул.Кутузова, вул.Леваневського, вул.Люксембург, вул.Маяковського, 
вул.Миргородська, вул.Н.Прибою, вул.Орловська, вул.Островського, вул.Пархоменка, вул.Перемоги, 
вул.Переможців, вул.Перовської, вул.Підгірна, вул.Пінська, вул.С.Разіна, вул.Сакко, вул.Серафімовича, 
вул.Сєрова, вул.Таганрогська, вул.Українки, вул.Фестивальна, вул.Хлястикова,  вул.Чайкіної, 
пров.Фронтовий, вул.Пожарського, вул.К.Лібкнехта,  вул.Шевченка, вул.Некрасова, вул.Казанцева 

с.Олексіївка   

м.Марганець вул.Київська     

м.Марганець вул.Київська     

м.Покров вул.Тельмана, вул.Чиатурського, вул.Шатохіна, вул.Калініна, вул.Партизанська, вул.Чайкіної, 
вул.Правди 

с.Новоіванівка, 
с.Слав'янка, 
с.Тарасогригорі
вка, с.Червоний 
Тік, с.Гранітне 

вул.Центральна, вул.Гагаріна, вул.Чкалова, вул.Садова, вул.Горького, вул.Ногва, вул.Квіткова, 
вул.Матросова, вул.Хуторська, вул.Степова, вул.Молодіжна, вул.Горького, вул.Зелена, вул.Мира, 
вул.Степна, вул.Садова, вул.Шкільна, вул.Петровського, пров.Вороніна, вул.Шевченка 

с.Томаківка, 
с.Кисличевате, 
с.Олександрівк
а, с.Гарбузівка, 
с.Чайки, 
с.Новокатещин
о, с.Михайлівка 

с.Кисличевате: вул.Мостова, вул.Степна, вул.Широка, вул.Чкалова, вул.Комишиватська, вул.Верхня, 
вул.Кисличеватська, вул.Ювілейна, пров.Вишневий;                                                                                               
с.Томаківка: вул.8 Березня, вул.Б.Хмельницького, вул.Казкова, вул.Челюскіна, вул.Ісполкомівська, 
вул.Лесі Українки, вул.Сонячна, вул.Незалежності, вул.Шевченко, вул.Титова, вул.Казкова, 
вул.Амбулаторна, вул.Ватутіна, вул.Запорізька, вул.Січова, вул.Матросова, вул.Поповича, вул.Зарічна, 
вул.Чарівна, вул.Кірова, вул.40 Років Перемоги, вул.Тельмана, вул.Шкільна, вул.Пушкіна, вул.Чкалова, 
вул.Шосейна, вул.Берегового, вул.Середня, вул.Терешкова, вул.Садова, вул.Ламана, вул.Тиха, 
пров.Привітний, пров.Поштовий, пров.Робочий, вул.Пушкіна, вул.Лермонтова, пров.Глухий, 
пров.Мічуринський, пров.Охотнічий, пров.Вузький, пров.Гвардійський, пров.Горний, пров.Кам'яний, 
пров.Привітний, пров.Степовий 

 


