Графік зняття показників лічильників контролерами Зміївського ТП Краснокутської дільниці ПАТ "Харківгаз" на
січень 2019 р.
Дні місяця
№ п/п
маршрут
18
21
22 23 24 25 28
29 30
31
1.
c.Олексіївка вул.Черемушна
с.Олексіївка вул.Л.Українки,
с.Олексіївка вул.Суворова,
с.Олексіївка вул.Вишнева
с.Олексіївка вул.Широка,
с.Олексіївка пр.Тичини,
с.Олексіївка вул.Неходи,
с.Олексіївка вул.Центральна,
с.Олексіївка , вул.Шкільна,
с.Олексіївка пр.Шкільний
2
с.Олексіївка вул. І.Франка
с.Олексіївка,вул. Молодіжна,
С.Олексіївка вул.Московська,
С.Олексіївка пр.Московський,
с.Олексіївка вул.Залізнична,
с.Олексіївка вул. Степова,
с.Олексіївка, вул.Підлісна
3.
с.Дублянка вул.Заводська,
с.Дублянка вул.Комарова,
с.Дублянка вул.Лісова
с.Дублянка вул. Ставкова,
с.Дублянка вул.Польова,
с.Дублянка ,вул.Перемоги,
с.Дублянка вул. Шевченка
4.
с.Дублянка вул.Гагаріна,
с.Дублянка пр.Гагаріна,
с.Дублянка,пров.Підлісний
с.Дублянка пр.Садовий
с.Дублянка вул.Набережна,
с.Дублянка пр.Дмитріївський
с.Дублянка пр.Підлісний
5.
с.Каплунівка вул.8 Березня
с.Каплунівка вул.Берегова
с.Каплунівка вул.В.Осадчого
с.Каплунівка вул.Верхня
с.Каплунівка вул.Гагаріна
с.Каплунівка вул.Дядикова
с.Каплунівка вул.Лермонтова
с.Каплунівка вул.Краснокутська
с.каплунівка вул.Морозова
с.каплунівка вул.Нестеренка
с.Каплунівка вул.Нижня
с.Каплунівка вул.Сергія Третяка
с.каплунівка вул.Південна
с.Каплунівка вул.Середня
с.каплунівка вул.Центральна
с.Каплунівка вул.Ставкова
с.Каплунівка вул.Шевченко
6
с.Колонтаїв вул.Центральна,
с.Колонтаїв вул.Таранівка
с.Колонтаїв , пр.Вишневий
с.Колонтаїв вул.Перемоги,
с.Колонтаїв вул.Кленова
с.Колонтаїв пр.Тичини
с.Колонтаїв пр..Чайковського

7

8

9

10

с.Колонтаїв вул.Шевченко
с.Колонтаїв пр.Вигінчанський,
с.Колонтаїв пр.Бузиновий
с.Колонтаїв вул.8 Березня
с.Колонтаїв пр.Клочковського
с.Колонтаїв ,вул.Колодяжна,
с.Колонтаїв пр.Котляревського
с.Колонтаїв ,пр.Л Українки
с.Колонтаїв вул. Лугова,
с.Колонтаїв вул.Новоселівська
с.Колонтаїв вул.Підгірна
с.Колонтаїв вул.Берегова,
с.Колонтаїв пр.Медичний
с.Колонтаїв вул.Набережна
с.Колонтаїв вул.Сербінова
с.Колонтаїв вул.Римарська
с.Колонтаїв ,вул.Шкільна
с.Колонтаїв пр.Сонячний,
с.Колонтаїв пр.Широкий
с.Колонтаїв вул.Котелевська
с.Колонтаїв вул.Кутузова
с.Любівка вул.Комарова
с.Любівка вул.Гагаріна
с.Любівка вул.Молодіжна,
с.Любівка вул.Першотравнева
с.Любівка вул.Підгірна
с.Любівка вул.Мороза
с.Любівка вул.Паркова
с.Любівка ,вул.Пушкіна
с.Любівка вул.Миколи Сургая
с.Любівка , вул.Шкільна
с.Любівка вул.Слобожанська
с.Любівка вул.Хутірська
с.Любівка вул.гетьмана Сагайдачного
с.Любівка вул.Набережна
с.Любівка вул.Садова
с.Любівка вул.Гайова
с.Любівка вул.Матросова
с.Любівка вул.Паливодська
с.Любівка вул.Богдана Хмельницького
с.Любівка вул.Зелена
с.Любівка вул.Шевченка
смт.Краснокутськ вул.Миру №258-458

Графік зняття показників лічильників контролерами Зміївського ТП Краснокутської дільниці ПАТ "Харківгаз"
на лютий 2019 р.
Дні місяця
№ п/п
маршрут
15
18
19 20 21 22 25
26 27
28
1.
с.Костянтинівка вул.Молодіжна
с.Костянтинівка вул.Заводська,
с.Костянтинівка вул.Набоківська,
с.Костянтинівка вул. 1 Травня
с.Костянтинівка пр.Парковий,
с.Костянтинівка вул.Сонячна
2.
с.Костянтинівка вул.Рибальська
с.Костянтинівка вул.Вишнева
с.Костянтинівка вул. Нова
с.Костянтинівка вул.Воровского
с.Костянтинівка вул.Залізнична,
с.Костянтинівка вул.Кузнечна

3.

4
5
6

7
8
9

10

с.Костянтинівка вул.Пролетарська
с.Костянтинівка вул.Висока
с.Костянтинівка вул.Горького
с.Костянтинівка вул.Леніна
с.Костянтинівка вул. Свердлова
с.Костянтинівка вул.Одноребрівська
с.Костянтинівка вул.Шевченко
с.Костянтинівка вул.Костянтинівська
с.Костянтинівка вул.Ан.Полка
с.Костянтинівка вул.Новоселівська
с.Костянтинівка вул.Квітуча
с.Костянтинівка вул.Чкалова
с.Костянтинівка вул. Кожушко
с.Костянтинівка вул.Шкільна
с.Каменно - Хуторське
с.Рябоконево
с.Слобідка
с.Городне вул.Гагаріна
с.Городне вул.Глобівська
с.Городне вул.Дмитренка
с.Городне вул.Спортивна,
с.Городне вул.Центральна,
с.Городне вул.Кільцева
с.Городне вул.Шевченка,
с.Городне , пр.Шевченка
с.Городне вул.Тищенка
с.Городне ,вул.Лісова
с.Городне вул.Новостроєвська
с.Городне,вул.Новостроєнівська
с.Городне ,вул.Співоча
с.Основинці
смт.Краснокутськ вул.Миру 1-163
смт.Краснокутськ вул.Миру 164-257
смт.Краснокутськ вул.8 Березна
смт.Краснокутськ пров.Ахтирський
смт.Краснокутськ пров.Береговий
смт.Краснокутськ пров.Березовський
смт.Краснокутськ пров.Веселий
смт.Краснокутськ вул.Вигінчанська
смт.Краснокутськ вул.Гагріна
смт.Краснокутськ вул.Гоголя

Графік зняття показників лічильників контролерами Зміївського ТП Краснокутської дільниці ПАТ "Харківгаз"
на березень 2019 р.

№ п/п
маршрут
1.
с.В"язова
2
с. Михайлівка,
с.Ковалівка
3.
с.Оленівка
с.Мирне
4.
с.Мурафа вул.Кропивницького
с.Мурафа вул.Пушкіна,
с.Мурафа вул.Санаторна
с.Мурафа пр.Санаторний
с.Мурафа пр.Слесарний
с.Мурафа вул.Соснова
с.Мурафа ,вул.Театральна
с.Мурафа вул.Чайковського

18

19

20

Дні місяця
21 22 25

26

27

28

29

5.

6

7

8

9

с.Мурафа вул.Шишкіна
с.Мурафа вул.Калініна
с.Мурафа ,вул.К Маркса
с.Мурафа вул.Жовтнева
с.Мурафавул.Белінського
с.Мурафа вул.Артема
с.Мурафа вул.Лугова,
с.Мурафа вулОгородня
с.Мурафа вул.Пархоменка
с.Мурафа ,пр.Пісчаний,
с.Мурафа вул.Терешкової
с.Мурафа вул.Чапаєва
с.Мурафа вул.Чкалова,
с.Мурафа вул.Широка
с.Мурафа вул.Щорса
с.Мурафа вул.Леніна
с.Мурафа пр.Глиняний
с.Мурафа вул.Лісова
с.Мурафавул.Базарна
с.Мурафа пр.Аптекарський
с.Мурафа вул.Ветеринарна
с.Мурафа вул.Набережна
с.Мурафа вул.Харківська
с.Мурафа ,вул.Шкільна
с.Мурафа вул.Ватутіна
с.Мурафа вул.Горького
с.Мурафа вул.Вигінчанська
с.Мурафа вул.Комсомольська
с.Мурафа вул.Нахімова,
с.Мурафа вул.Переяславська
с.Мурафа вул.Чехова
с.Мурафа вул.Коломацька,
с.Мурафа вул.Садова
с.Мурафа вул.Свердлова
с.Мурафа вул.Київська
с.Мурафа вул.Оболонська,
с.Мурафа вул.Пионерська
с.Мурафа вул. Дзержинського
с.Мурафа,вул. Заводська,
с.Мурафа вул.Кірова
с.Мурафа пр. Луговий
с.Мурафа вул.Молодіжна
с.Мурафа вул.Польова
c.Мурафа вул.Б. Хмельницького
c.Мурафа , пр.Гайовий
c.Мурафа вул.Колгоспна
c.Мурафа вул.Лисенка
с.Мурафа вул.П Мирного
с.Мурафа вул.Перемоги
с.Мурафа вул.Пугачова
с.Мурафа вул.Суворова
с.Мурафа вул.Ярославська
с.Мурафа вул.Богодухівська
с.Мурафа вул.Жданова
с.Мурафа ,вул.Матросова
с.Мурафа вул. Маяковського
с.Мурафа вул.Вуглова
смт.Краснокутськ вул.Дачна
смт.Краснокутськ пров.Дачний
смт.Краснокутськ вул.Джерельна
смт.Краснокутськ вул.Дружби

10

смт.Краснокутськ пров.Желобок
смт.Краснокутськ пров.Заклепенка
смт.Краснокутськ вул.Л.Українки
смт.Краснокутськ вул.Лугова
смт.Краснокутськ вул.Маяківська
смт.Краснокутськ вул Базарна
смт.Краснокутськ вул.Берегова
смт.Краснокутськ вул.Бориса Зголи
смт.Краснокутськ пров.Весняний
смт.Краснокутськ пров Зарічний
смт.Краснокутськ пров.Злагоди
смт.Краснокутськ пров.Кооперативний
смт.Краснокутськ пров. Першого Травня
смт.Краснокутськ вул.Піщана

Графік зняття показників лічильників контролерами Зміївського ТП Краснокутської дільниці ПАТ "Харківгаз"
на квітень 2019 р.
№ п/п
маршрут
1.
с.Качалівка вул.Барвінкова
с.Качалівка пров.Барвінковий
с.Качалівка вул.Вишнева
с.Качалівка пров.Вишневий
с.Качалівка вул.Грушевського
с.Качалівка вул.Китченка
с.Качалівка вул.Комарова
2
с.Качалівка вул.Ніколаєва
с.Качалівка вул.Першотравнева
с.Качалівка вул.Пушкіна
с.Качалівка пров.Пушкіна
с.Качалівка вул.Петровського
с.Качалівка вулСідорова
с.Качалівка вул.Соснова
с.Качалівка вул.Червона
с.Качалівка вул.Шевченка
с.Качалівка вул.Шкільна
3
с.Китченківка
4
с.Чернещина вул.Берегова
с.Чернешина вул.Вишнева
с.Чернещина вул.Вільшанська
с.Чернещина пров.Городній
с.Чернещина пров.Дружби
5
с.Чернещина пр.Кам’яний
с.Чернешщина пр.Кленовий
с.Чернещина пр.Лісовий
с.Чернещина пр.Піщаний
с.Чернещина вул.Ярова
6
с.Козіївка вул.Ватутіна
с.Козіївка вул.Сороківська
с.Козіївка ,вул.Зелена
С.Козіївка вул.Миру
С.Козіївка вул.Садова
С.Козіївкавул.Спортивна
С.Козіївка вул.Кузнечний
С.Козіївка вул.Новоселівська
С.Козіївка вул.Слобожанська
7
с.Козіївка пров.Новоселівський
с.Козіївкапр.Кільцевий
с.Козіївка вул.Пугачова
с.Козіївка пр.Козацький

16

17

18

Дні місяця
19 22 23

24

25

26

30

8

9

10

с.Козіївка вул.Козацька
с.Козіївка ,вул.Рибна
с.Козіївка вул.Головченка
с.Козіївка пр.Головченка
с.Козіївка вул.Мічуріна
с.Козіївка вул.Горького
с.Козіївка вул.Першотравнева
с.Козіївка вул.Лугова
с.Козіївка пр.Луговий
с.Козіївка вул.Перемоги
с.Козіївка вул.Староодесянська
с.Козіївка пр.Чистий
с.Козіївка вул.Лісова
с.Козіївка вул.Польова
с.Козіївка ,вул.Чкалова,
с.Козіївка пр.Слобожанський
с.Козіївка вулШевченко
с.Козіївка вул.Кільцева
смт.Краснокутськ вул.Базилевича
смт.Краснокутськ вул.Єдності
смт.Краснокутськ пр.Єдності
смт.Краснокутськ вул.Завгороднього
смт.Краснокутськ вул.Заводська

Графік зняття показників лічильників контролерами Зміївського ТП Краснокутської дільниці ПАТ "Харківгаз" на
травень 2019 р.

№ п/п
маршрут
1.
с.Павлівка
с.Піонер
2.
с.Пархомівка вул.5 Гвардійська
с.Пархомівка вул.8Березня,
с.Пархомівка вул.Декришівська
с.Пархомівка вул.Івана Малиша
с.Пархомівка вул.Клубна
3
с.Пархомівка вул.Кленова,
с.Пархомівка вул. Гризодубових
с.Пархомівка вул.Курган
с.Пархомівка вул.Панаса Луньова
с.Пархомівка вул.Кутузова
с.Пархомівка вул.Івана Квітчатого,
с.Пархомівка вул.П Сало
4
с.Пархомівка вул.Польова
с.Пархомівка вул.Першотравнева
с.Пархомівка , вул.Михайла Друзя
с.Пархомівка вул.Молодіжна
с.Пархомівка вул.Суворова,
5
с.Пархомівка вул.Хмельницького
с.Пархомівка вул.Ярославського
с.Пархомівка вул.Долинна
с.Пархомівка вул.Харитоненків
с.Пархомівка вул.Заводська
с.Пархомівка вул.Іванівка
с.Пархомівка пр.Зелений
6
с.Пархомівка вул.Конторська
с.Пархомівка вул.Кооперативна,
с.Пархомівка вул.Ставкова
с.Пархомівка вул.Докучаєва
с.Пархомівка вул.Паркова

20

21

22

Дні місяця
23 24 27

28

29

30

31

7

8

9

10

с.Пархомівка вул.Мічуріна
с.Пархомівка пр.Мічуріна
с.Пархомівка вул.Перемоги
с.Перемоги вул.Євгена Лисенка
с.Перемоги вул.Івана Кошкарева
с.Перемоги вул.Стадіонна
с.Пархомівка вул.Садова
с.Пархомівка вул.Нова
с.Пархомівка вул.Шевченко
с.Пархомівка вул.Шкільна,
с.Пархомівка вул.Малевича
с.Пархомівка вул.Північна
с.Пархомівка , пр.Вишневий
смт.Краснокутськ пр.Театральний
смт.Краснокутськ пр.Вільшанський
смт.Краснокутськ пр.Грушевий
смт.Краснокутськ пр.Красноярський,
смт.Краснокутськ пр.Лікарняний
смт.Краснокутськ пр.Крутий
смт.Краснокутськ вул.Набережна
смт.Краснокутськ пр.Оболонський
смт.Краснокутськ вул.Некрасова
смт.Краснокутськ вул.Новостроєнівська
смт.Краснокутськ вул.Молодіжна

Графік зняття показників лічильників контролерами Зміївського ТП Краснокутської дільниці ПАТ "Харківгаз" на
червень 2019 р.

№ п/п
маршрут
1
смт.Краснокутськ вул.Сонячна
смт.Краснокутськ пр.Тракторний
смт.Краснокутськ пр.Шевченка
смт.Краснокутськ вул.Шкільна
смт.Краснокутськ вул.Шевченка
2
смт.Краснокутськ вул.Савинська
смт.Краснокутськ вул. Партизанська,
смт.Краснокутськ пр.Козацький
смт.Краснокутськ пр.Котелевський
смт.Краснокутськ пр.Глиняний
смт.Краснокутськ вул.Квітуча
смт.Краснокутськ ,пр.Солов'їний
смт.Краснокутськ пр.Світлий
смт.Краснокутськ ,вул.Затишна
смт.Краснокутськ пр.Садовий
3
смт.Краснокутськ вул.Зелена
смт.Краснокутськ пр.Медовий
смт.Краснокутськ пр.Савинський
смт.краснокутськ пр.Чернещанський
смт.Краснокутськ вул.Ярова
4
смт.Краснокутськ пр.Почтовий
смт.Краснокутськ пр.Пригородній
смт.Краснокутськ вул.Горянська
смт.Краснокутськ пр.Горянський
смт.Краснокутськ вул.Садова
смт.Краснокутськ пр.Городищанський
смт.Краснокутськ пр.Підварчанський
смт.Краснокутськ вул.Челюскінців
5
смт.Краснокутськ пр.Зоряний

13

14

18

Дні місяця
19 20 21

24

25

26

27

6

7
8
9

10

смт.Краснокутськ пр.Каштановий
смт.Краснокутськ пр.Короткий
смт.Краснокутськ пр.Дослідний
смт.Краснокутськ пр.Основянський
смт.Краснокутськ вул.Основянська,
смт.Краснокутськ пр.Затишний
смт.Краснокутськ пр.Червоний
смт.Краснокутськ пр.Тінистий
смт.Краснокутськ пр.Швейпромовський
смт.Краснокутськ вул.Охтирська
смт.Краснокутськ вул.Первомайська
смт.Краснокутськ вул.Перемоги
смт.Краснокутськ пр.Перемоги
смт.Краснокутськ вул.Східна
смт.Краснокутськ пр.Трактористів
смт.Краснокутськ пр.Тихий
смт.Краснокутськ вул.Трудова
смт.Краснокутськ пр.Пушкінський
смт.Краснокутськ пр.Слобідський
смт.Краснокутськ пр.Сонячний
смт.Краснокутськ пр.Український
смт.Краснокутськ пр.Квітучий
смт.Краснокутськ вул.Ювілейна
смт.Краснокутсьу пр.Яровий

