
м.Ковель вул. Брестська, вул. Кутузова, вул. Будівельна

м.Ковель вул. Г.Артемовського, вул.Гвардійська, вул.Перемоги

с. Воля, с. Тойкут

м.Ковель, вул. Кияна, провулок Ватутіна, с. Вербка (вул. Молодіжна)

смт.Люблінець, с. Довгоноси, с. Старі Кошари, с. Калинівка, с. Кругель, с. Краснодубя, ур.Фасти; м.Ковель (вул.Левицького); с.Мощена; с.Черкаси; с.Нові Кошари; с. Зелена

м.Ковель вул. Володимирська (№148, №150), ур.Люблинець

м.Ковель вул.1-го Травня, вул.Богачука , вул. Кн. Ольги, вул. Кн. Романа, вул.Холмська, вул.Макаренка, вул.Кришталева, вул. Вишнева, вул. Барвінкова, вул.Гайова, вул.Кленова, вул.Медова, вул.Спортивна, вул.Волинська, 

вул.Вереснева, вул.Брюлова, вул.Шолохова, вул.П.Мирного, вул. Ак. Кравчука, пров.Академіка Кравчука;  вул. М.Левицького (від №36 до №136); пров.Модеста Левицького; вул.Дорошенка, вул.Кондратюка, вул.Виговського, 

вул.Шукшина, вул.Окружна (до №72), вул.Черняховського (до №58), вул. Полк. Литвинюка, вул. Саксаганського, вул. П. Мстислава, вул.Данила Галицького; вул.Рудика; вул.Піщана; вул.Квітнева; вул.Глібова; вул.Хрустальна; 

вул.Церковна; вул.Весела; вул.Щаслива; вул.Мрії; вул.Відродження, вул.Сонячна; вул.Тополева; вул.Волошкова; вул.Чумацька; вул.Софії Перовської; вул.Цинкаловського (початок до №7); вул.Огієнка; вул. Т.Боровця; 

вул.Чорновола; вул.Полуботка; вул.Наливайка, вул. Варшавська, вул. Володимирська (від №22 до №74), вул. 40-р. Перемоги

м.Ковель, вул. Ашхабадська, вул. Боженка, вул. Вавілова (початок до №50), вул. Велика Гончарна, вул. Генерала Грекова (початок до №40), вул. Грінченка, вул. Дмитра Вишневецького, вул. Івана Підкови, вул. Коперника, вул. 

Кримського (№29-№45), вул. Крушельницької, вул. Михайла Левицького (№93-№97), пров. Модеста Левицького, вул. Молодіжна, вул. Наливайка (77-№132), вул. Низинна, вул. Огієнка (початок до №46), вул. Окружна (№66-

№114), вул. Ольги Кобилянської, вул. Партизанська (№17 - кінець), вул. Саксаганського, вул. Старицьких, вул. Степана Руданського, вул. Федорова, вул. Цинкаловського (№7 - кінець), вул. Черняховського (№79 - кінець), пров. 

Патріарха Мстислава

с. Доротище, с.Бахів-2, с. Гішин; с. Лапні, с. Любче, с. Заріччя                                                                                                                                                                                                                                                                                      

м.Ковель: вул. Достоєвського, провул. Достоєвського, вул. Зарічна, вул. Лаховського, вул. Глінки, вул. Симоненка, провул. Симоненка, вул Грабовського (до № 33), провул. Грабовського, вул. Залізняка, вул. Мирна, вул. 

Сурікова, вул. Айвазовського, вул. Я.Мудрого, вул. П.Могили, вул. Ст.Бойка, вул. Шишкіна, вул. Суворова, вул. Шептицького, вул. Героїв Крут, вул. І.Багряного,  вул. Сухомлинського, вул. Б.Хмельницького (до №40), вул. 

Санітарна (до №10), вул. Миколайчука (до №52), вул. Вороного, вул. Яремчука (до №33,36), вул. Фестивальна (до №35), провул. Фестивальний, вул. Короленка, вул. Заньковецької (до №19)  

м.Ковель вул. Грушевського (від №100), вул. Луцька, вул. Лісова, вул. Проектна, вул. Козацька

м.Ковель вул. Данила Нечая, вул.Богуна, пров.Богуна, вул. Гагаріна (непарна сторона №15-37, парна сторона №4-№22), вул. Космонавтів,вул. Липинського, вул. Вітовського (від №34 в кінець), вул. Львівська, вул. Загородня 

(непарна сторона початок до №11, №2), вул. Зелена (№16 - кінець), вул. Шостаковича, вул. Садова, вул. Нова, вул. Рилєва (№1-№9), вул. Лугова (№17 - кінець), вул. Федьковича, вул. Зелена, вул. Величка, вул. Володимирська (від 

№111 до №131), вул. Малишка, вул. Довженка , вул. Самчука(від №19), вул. 40 р Перемоги (до №11), вул. Фадєєва, вул. Федьковича (№15 - в кінець), вул. Підколодного, вул. Червоного Хреста (від №18 в кінець), вул. 

Жуковського (№16 - кінець), вул. Будищанська (від №23), пров.Будищанський, вул.О.Вересая, вул. Довбуша, вул. Н. Хасевича.     с.Воля-Ковельська

м.Ковель, вул.Будищанська (№1-№20), вул. Винниченка (№38-№71), вул. Вітовського (№15-№33, №50), вул. Гагаріна (непарна сторона початок до №13), вул. Геологів, вул. Довбуша, вул. Донцова, вул. Жуковського (початок до 

№17), вул. Загородня (парна сторона №38 - кінець, непарна сторона №33 - кінець), вул. Зелена (початок до №14), вул. Лазарчука, вул. Лугова (непарна сторона початок до №15), вул. Міцкевича (непарна сторона №25-кінець, 

парна сторона №36-кінець), вул. Нова, вул. Остапа Вересая, вул. Павлова, вул. Пилипа Орлика, вул. Підколодного, вул. Піонерська (до №8), вул. Польова, вул. Рилєєва (№10-№27), вул. Садова, вул. Степана Бандери (непарна 

сторона №11-№13, №23-№25, парна сторона №34-№36), вул. Толстого (парна сторона №2-№14), вул. Федьковича (початок до №14), вул. Червоного Хреста (початок до №17), вул. Чехова, вул. Шевченка (непарна сторона №23 - 

кінець, парна сторона №16 - кінець), вул. Шопена

смт Голоби, с. Битень, с. Погиньки,с. Радошин, с. Мар'янівка, с. Нужель, с. Бруховичі, с. Мельниця (вул. 1 Травня, вул. Богдана Хмельницького (від №7 в кінець), вул. Госпітальна, вул. Жмудська, вул. Молодіжна, вул. Шевченка 

Т. (початок до №7)), с. Жмудче, с. Малий Порськ, с. Великий Порськ, с. Свидники, с. Борщівка, с. Калиновник, с. Поповичі, с. Дарівка, с. Партизанське, с. Новий Мосир, с. Старий Мосир, с.Діброва, с. Майдан, с. Солотвин, с. 

Вівчицьк, с. Дроздні, с. Гончий Брід

м.Ковель, вул. Грушевського (№7 - №47), вул. Котляревського (№9), вул. Незалежності (№35 - №112), вул. Данилюка, вул. Винниченка (парна сторона початок до №14, непарна сторона початок до №9), вул. Вітовського 

(початок до №14), вул. Піонерська, вул. Руднєва, вул. Смірнова, вул. Толстого (парна сторона №16-№40, непарна сторона №7-№21), вул. Вербицького, вул. Винниченка, вул. Грибоєдова, вул. Кармелюка, вул. Уласа Самчука, вул. 

Івасюка (№1), вул. Олени Пчілки (початок до №17), вул. Чапаєва (№1)

м.Ковель вул.Незалежності (від №75 до №150), вул. Шевченка (№9), пров.Шевченка, вул.Леонтовича, вул. Міцкевича (непарна сторона №1-№23а, парна сторона №16-№34), вул. 1-го Грудня, вул. Сагайдачного (від №6 до №10), 

бульвар Лесі Українки (від№20 до №43), вул. Ветеранів (№2), вул. Піонерська (від №9), вул. Степана Бандери (непарна сторона №7-№9, №15-№21, парна сторона №24-№34)

Графік погодинного відключення електроенергії на 04.01.2023 року

с. Вербка, с. Бахів, с. Колодниця, с. Білин (вул. Некрасова, вул. 40 років Перемоги, вул. Ковельська (парна сторона від №40, непарна сторона до №27), вул. Зелена, вул. Озерна, вул. 8-го Березня, вул. Тиха, вул. Жовтнева, вул. Лесі 

Українки (до №11), вул. Лісова, вул. Хилюка, вул. Молодіжна, вул. Ковальчуків (парна сторона до №28, непарна сторона до №15), вул. Наконечного (до №50)

с. Мислина, с. Облапи, с. Городище, с. Доротище,с. Красноволя, с. Гредьки, с.Дубове;  

с. Любитів (вул. 356-ий км, вул. Лесі Українки (до №31), вул. Молодіжна, вул. Незалежності (непарна сторона початок до №97, від №157 в кінець, парна сторона до №82, від №124 в кінець), вул. Полянського, вул. Шевченка Т.), 

с. Ворона, с. Рокитниця, с. Дроздні, с. Воля Любитівська, с. Білашів, с. Перковичі, с. Іванівка, с. Засмики, с. Грушівка

с. Поворськ, с. Козлиничі, с. Пісочне, с. Шкурат, с. Байківці, с. Радошин (тракторна бригада, свинокомплекс), с. Мирин, с. Кривлин, с. Мельниця (вул. Богдана Хмельницького (№2,7), вул. Велицька, вул. Листопадова, вул. 

Поштова, вул. Садова, вул. Шевченка Т. (від №7 в кінець)), с. Ситовичі, с. Підріжжя (вул. Нова (початок до №19), вул. 40-річчя Перемоги (непарна сторона початок до №67, парна сторона до №84), с. Світле, с. Озірне, с. Гулівка, 

с. Заячівка, с. Ломачанка, с. Черемошно, с. Кричевичі, с. Уховецьк, с. Ладовка, с. Луківка, с. Грив'ятки, с. Скулин (вул. 8-го Березня, вул. Центральна (непарна сторона від №99 в кінець, парна сторона від №84 в кінець))
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04:00-08:00 

12:00-16:00 

20:00-00:00

м.Ковель вул.Заводська, вул.Відродження, вул. Т.Боровця.

м.Ковель вул. Брестська (від №88), вул. Ломоносова, вул. Драй-Хмари, вул.Кияна, пров. Кияна, вул. Грищенка; другий пров.Кияна; вул.Будівельна; вул.Дунаєвського; вул.Березовського; с.Дубове (вул.Сонячна; вул.Васюка; 

вул.Грушевського; вул.Гвардійська; вул.Волинських Святих; вул.Поліська; вул.Промислова); с.Вербка (вул. І.Франка)

м.Ковель вул Річкова, вул Зерова, вул Київська (від №16, 25), вул. Б.Лепкого, вул Гайдамацька (від №25), вул. Окружна (від №74), вул. Брестська (від №30, 55 до №109), вул. Вавілова (№64 - №120), вул. Вишневецького, вул. 

Театральна (від №44)

00:00-04:00 

08:00-12:00 

16:00-20:00

м.Ковель, вул. Липинського, вул. Винниченка (№11-№37), вул. Грибоєдова

м.Ковель, вул. Степана Бандери (парна сторона №2-№18, непарна сторона №5), вул. Фабрична (початок до №8), вул. Міцкевича (№10, 14), вул. Шевченка (непарна сторона початок до №21, парна сторона початок до №14)

с. Велицьк, с. Кухари, с. Сільце, с. Арсоновичі, с. Кашівка, с. Угли, с. Підліси, с. Жмудче, с. Підріжжя (вул. 40-річчя Перемоги (непарна сторона від №73 в кінець, парна сторона від №86 в кінець), вул. Велицька, вул. Лесі 

Українки, вул. Мельницька, вул. Музичука, вул. Нова (від №20 в кінець), вул. Пляжна, вул. Хутір, вул. Хутірська, вул. Шкільна), с. Рудка Миринська, с. Колодяжне, с. Будище, с. Любитів (вул. 1 Травня, вул. Вокзальна, вул. 

Гагаріна, вул. Ковельська, вул. Кулаковського, вул. Лесі Українки (від №32), вул. Миру, вул. Незалежності (непарна сторона №99-№155, парна сторона №84-№122), вул. Садова, вул. Шкільна), с. Волошки, с. Стеблі, с. Скулин 

(вул. Зарічна, вул. Західна, вул. Зелена, вул. Лесі Українки, вул. Лісова, вул. Плетінки, вул. Садова, вул. Сонячна, вул. Центральна (непарна сторона початок до №97, парна сторона початок до №82), вул. Шкільна, вул. Яблунева), 

с.Білин (вул. Ковальчуків (непарна сторона від №17), вул. Наконечного (від №50), вул. Ковельська (парна сторона до №38, непарна сторона до №25), вул. Лесі Українки (від №12)), м.Ковель (вул. Грушевського 100-106, вул. 

Варшавська, 2), с. Уховецьк (ферма)

м.Ковель вул.Церковна, вул.Світла, вул.Дружби, вул.Макаренка, вул.8-го Березня , вул. Набережна, вул.Володимирська (до №22), вул.Губи, вул.Белінського, вул.Курбаса, вул.Гоголя ,вул. Сагайдачного (до №5), вул. Соборна, 

вул.Пирогова, вул.Незалежності (від №150),

м.Ковель вул. Миколайчука (від №52); вул.Полтавська; вул.Гончара; вул.Батуринська; вул Братуня; вул. Жукова (вул. Генерала Тютюнника); вул. Б.Хмельницького (від №40); вул. Північна, вул. Бенделіані, вул.Гребінки, вул. 

Зелінського, вул. Крилова, вул.Санітарна (від №10); вул. Комарова, вул. Юності, вул. Г.Ходкевича, вул. Чигиринська, вул. Мендєлєєва, вул. Заньковецької (від №19), вул. В.Стуса; вул. Русової; садівничий масив "Калина" вул 

Кільцева, вул.Дачна; вул. С. Стрільців; вул.Корольова; вул. Чупринки, вул. Тихого; вул. Сковороди; вул. Рокосовського, вул. Петлюри, вул. О.Теліги, вул. Поліська, вул. І.Гонти; вул. Братковського, вул. Князя Острозького, вул. 

Коновальця, вул. Лермонтова; пров.Лєрмонтова, вул Н. Яремчука (від №35,38); вул. Кривенького, вул. Рєпіна, пров. Рєпіна; вул. Лисенка, вул. 22 Січня, вул. Карпенка-Карого, вул. Поштова, вул. Купріна, вул. О.Олеся; вул. 

Архипенка, вул.Воїнів-Інтернаціоналістів, вул.Пінська; вул.Сангушків, вул. Герцена, вул. Алчевської, вул. Кокінакі, вул. Фестивальна (від №35), вул.Гончара, пров.Коновальця, вул.Костомарова; вул. Грабовського (від №33), вул. 

Олійника; вул. Роксолани

м.Ковель вул.Крип'якевича (початок до №18), вул. Будищанська (№20 - №32), пров.Будищанський, вул. Гагаріна (непарна сторона №39 - кінець, парна сторона №24 - кінець), вул. Загородня (парна сторона №4 - №36, непарна 

сторона №13-№31), вул. Івана Мазепи, вул. Садівничий масив Дружба

м.Ковель вул. Театральна, вул. Сагайдачного (№5, 7, 9), бульв. Лесі Українки (початок до №34), вул. Бортнянського (№2,4), вул. Косачів, вул. Леонтовича (№2), вул. Мічуріна (№3, 4), вул. Пушкіна, вул. Драгоманова, вул. О. 

Пчілки (№7 - №31 непарна сторона), вул. Академіка Люльки, вул. Кониського (початок до №17), вул. Незалежності (№70), вул. Чубинського (№1 - №23), вул. Ветеранів (№14 - №22), вул. Івасюка (№19)

м.Ковель, вул. Грушевського, вул. Ціолковського, вул. Запорізька, вул. Мечнікова, провул. Грушевського, вул. Некрасова, вул. Тімірязєва, вул. Незалежності, вул. Кубанська, вул. Кониського , вул. Чубинського, вул. Вербицького, 

вул. Івасюка, вул. Богомольця, вул. Залізнична, вул. Ак.Люльки


