Графік зняття показань лічильників контролерами Дергачівського ТП Золочівської
дільниці на січень 2019 р.
СІЧЕНЬ 2019р.
№ п/п
маршрут
1 с.Феськи вул.Харківська
с.Золочів вул.1-го Травня (п/ сектор) з № 4 по 30
с.Золочів вул.1-го Травня (квартири) б № 57 по 59
с.Золочів вул.Шевченко
с.Золочів вул.Миколаївська
с.Золочів в-д Миколаївський
2 с.Феськи вул.Пролетарська
с.Золочів вул.1-го Травня (п/сектор) з № 30 по 68
с.Золочів вул.1-го Травня (квартири) б № 61
с.Золочів вул.Шевченко
с.Золочів вул.Миколаївська
3 с.Феськи вул.Польова
с.Золочів вул.Вокзальна
с.Золочів пр.Вокзальний
с.Золочів вул.1-го Травня (квартири) б № 63
с.Золочів вул.Шевченко
с.Золочів пр.Шевченко
с.Золочів вул.Вознесенська
4 с.Феськи вул.Зелена
с.Золочів вул.Вокзальна
с.Золочів вул.Вознесенська
с.Золочів вул.Незалежності
с.Золочів вул.Артема
с.Золочів пр.Артема
с.Золочів вул.Пугачева
с.Золочів пр.Пугачева
с.Золочів вул.Клименко Віктора (квартири) б№ 11 ,13
5 с.Довжик вул.Горького
с.Золочів вул.Вокзальна
с.Золочів вул.Кравченко
с.Золочів вул.Пугачева
с.Золочів вул.Клименко Віктора ( п/ сектор)
6 с.Довжик вул.Горького
с.Золочів вул.Вокзальна
с.Золочів вул.Зрубанка
с.Золочів вул.Пугачева
с.Золочів вул.Клименко Віктора ( п/ сектор)
с.Золочів пр.Клименко Віктора
с.Золочів вул.Пушкіна
7 с.Довжик вул.Горького
с.Довжик пр.Горького
с.Золочів вул.Пугачева
с.Золочів вул.Клименко Віктора ( п/ сектор)
с.Золочів вул.6-го Серпня
с.Золочів вул.Чалого
8 с.Довжик вул.Правди
с.Золочів вул.Пугачева
с.Золочів вул.6-го Серпня
с.Золочів вул.Чалого
с.Золочів вул.Кущова
с.Золочів вул.Некрасова
с.Золочів вул. Солов*їна
9 с.Довжик вул. 1- го Травня
с.Золочів вул. Річкова
с.Золочів вул.6-го Серпня
с.Золочів вул Благодатна
с.Золочів вул. Солов*їна
с.Золочів вул.Мічуріна
10 с.Довжик вул. 1- го Травня
с.Довжик вул. Річна
с.Золочів вул.Річкова
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с.Золочів пр . Річковий , вул.Дачна , пр . Підгірний
с.Золочів вул.Маяковського
с.Золочів пр. Сінний
с.Золочів вул.Каденюка
с.Золочів вул.Калинова
с.Золочів вул.Конституції
с.Золочів вул.Л.Українки
с.Золочів пр.Молодіжний
с.Золочів вул.Серьогіна
с.Золочів пр.Сквозний

Графік зняття показань лічильників контролерами Дергачівського ТП Золочівської
дільниці на лютий 2019 р.
ЛЮТИЙ 2019р.
№ п/п
маршрут
1 с.Феськи вул.Сумська
с.Макарово вул. Центральна
с.Макарово вул.Шкільна
с.Золочів вул.Злагоди
с.Золочів вул. Левченко
с.Золочів пр. Левченко
с.Золочів вул.Вишнева
с.Золочів пр.Вишневий
с.Золочів вул.Чехова
с.Золочів вул. Горького
2 с.Феськи вул.Сумська
с.Феськи вул.Шоферська
с.Макарово вул.Польова
с.Макарово вул.Річна
с.Золочів вул.Злагоди
с.Золочів вул. Горького
с.Золочів вул. Кренкеля
с.Золочів пр.Квартальний
с.Золочів вул. Соснівська
с.Золочів пр.Макаровський
3 с.Феськи вул.Сімафорна
с.Феськи вул.Торгова
с.Макарово вул.Зелена
с.Макарово вул.Лугова
с.Макарово вул.Підгірна
с.Золочів вул. Соснівська
с.Золочів вул.Затишна
с.Золочів вул. 8-го Березня
с.Золочів вул.Б.Потьомкіна
с.Золочів вул.Чернишевського
4 с.Феськи вул. Лугова
с.Феськи вул.Зарічна
с.Золочів вул.Б.Хмельницького
с.Золочів пр.Гагаріна
с.Золочів пр.Вїздний
с.Золочів пр.Вересневий
с.Золочів пр.Північний
с.Золочів вул.Леваневського
с.Золочів вул. 8-го Березня
с.М.Рогозянка вул.40 років Перемоги
с.М.Рогозянка вул.Мира
5 с.Феськи вул.Вокзальна
с.Феськи вул.Річна
с.Золочів вул.Б.Хмельницького
с.Золочів пр.Б.Хмельницького
с.М.Рогозянка вул. Правди
с.Золочів вул.Лобаса
с.Золочів вул.Зарічна
с.Золочів пр.Зарічний
с.Золочів вул.Толстого
6 с.М.Рогозянка вул.Правди
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с.М.Рогозянка вул.Молодіжна
с.Золочів вул.Лобаса
с.Золочів вул.Онуфрієнко
с.Довжик вул.майдан Центральний
с.Довжик вул.Тітова
с.Довжик вул.Шевченко
с.Довжик вул.Польова
с.Довжик вул.Радгоспна
с.Золочів вул.Б.Хмельницького
с.Золочів вул.Подольська
с.Золочів вул.Лугова
с.Золочів вул.Лермонтова
с.Довжик вул. 40 років Перемоги
с.Довжик вул.Лебедева
с.Петровка вул.Центральна
с.Гур*єв Козачок вул.Тракторна
с.Гур*єв Козачок Зарічна
с.Гур*єв Козачок Шкільна
с.Ковалі
с.Золочів вул.Б.Хмельницького
с.Довжик вул.40 років Перемоги
с.Петровка вул.Комсомольська
с.Петровка вул. Петровського
с.Петровка вул.Підгірна
с.Петровка вул.Шкільна
с.Гур*єв Козачок вул.Центральна
с.Золочів вул.Літвінова
с.Золочів вул.Б.Хмельницького
с.Довжик вул.Садова
с.Довжик вул.Стрижака
с.Золочів вул.Королева
с.Золочів вул.Літвінова
с.Золочів вул.Гагаріна
с.Золочів вул.Громадянська
с.Лютівка вул. Новоселівська
с.Довжик вул.Мирошника
с.Золочів вул.Королева
с.Золочів вул.Літвінова
с.Золочів вул.Громадянська
с.Лютівка вул. Новоселівська ,вул.Конторська
с.Лютівка вул.Садова , вул.Холодянка, Підлісянка,
Середянка,Захвостянка

Графік зняття показань лічильників контролерами Дергачівського ТП Золочівської
дільниці на березень 2019 р.
БЕРЕЗЕНЬ 2019 р.
№ п/п
маршрут
1.
с.Феськи вул.50 років Радгоспу
с.Феськи вул.Виноградна
с. Турово вул.Центральна
с.Золочів вул.Сковороди
с.Золочів пр.Сковороди
с.Золочів вул.Разіна
с.Золочів в-д Разіна
с.Золочів пр.Разіна
с.Золочів вул.Дружби
с.Золочів вул.Українська ( ч/с)
2 с.Феськи вул.Дергачівська
с. Турово вул.Центральна
с.Турово пр.Лісовий
с.Золочів вул.Сковороди
с.Золочів вул.Разіна
с.Макариха вул.Ватутіна
3 с.Феськи вул.Дергачівська
с.М.Рогозянка вул.Артема
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с.Золочів вул.Разіна
с.В.Рогозянка вул.Центральна
с.В.Рогозянка вул.Зелена
с.В.Рогозянка пр.Зелений
с.В.Рогозянка пр.Веселий
с.В.Рогозянка вул.Кулішова
с.В.Рогозянка вул.Ромаська
с.Золочів вул.Руднева
с.Золочів пр.Матлаева
с.Феськи вул.Молодіжна
с.Феськи вул.Абрикосова
с.В.Рогозянка вул.Центральна
с.В.Рогозянка вул.Південа
с.В.Рогозянка вул.Шевченко
с.В.Рогозянка вул.Степова
с.М.Рогозянка вул.Артема
с.М.Рогозянка вул.Садовая
с.М.Рогозянка пр.Артема
с.Золочів вул.Матлаева
с.Золочів вул.Разіна , Боброва
с.Феськи вул.Шевченко
с.Феськи вул.Механізаторів
с.М.Рогозянка вул.Артема
с.М.Рогозянка пр.Польовий
с.В.Рогозянка вул.Центральна
с.Золочів пр.Льодяний
с.Золочів пр.Земляний
с.Золочів пр.Джерельний
с.Феськи вул.Берестки
с.Завадське
с.Івашки вул.Центральна
с.Золочів вул.Українська ( квартири)
с.Орішанка вул.Лісова
с.Довжик вул.Мира
с.Золочів вул.Українська ( квартири)
с.Олександрівка вул.Гагаріна
с.Івашки вул.Центральна
с.Золочів пл.Слобожанська
с.Золочів пр.Новий
с.Довжик вул.Мира
с.Олександрівка вул.Гагаріна
с.Олександрівка вул.Золочівська
с.Олександрівка вул.Зелена
с.Івашки вул.Центральна
с.Золочів вул.Мира
с.Макариха вул. Н.Курченко , вул.Олійника
с.Довжик вул.Мира
с.Олександрівка вул.Залізнична
с.Олександрівка вул.8-го березня
с.Макариха вул. Н.Курченко
с.Івашки вул.Центральна
с.Золочів вул.Макаренко
с.Довжик вул.Мира
с.Довжик вул.Петровського
с.ст.Одноробівка
с.Івашки вул.Лабуза , Перова
с.Макариха вул.Зелена
с.Олександрівка вул.Серпнева , Ломоносова

Графік зняття показань лічильників контролерами Дергачівського ТП Золочівської
дільниці на квітень 2019 р.
КВІТЕНЬ 2019 р.
№ п/п
маршрут
1 с.Феськи вул.Хорошкова
с.М.Рогозянка вул.Південа , Пісчана
с.Гуринівка вул.Чукасова, Тихонівська
с.Гуринівка пр.Центральний , Зелений.
с.Золочів вул.Каштанова
с.Золочыв вул .Матросова
2 с.Феськи вул.Хорошкова
с.М.Рогозянка вул. Пісчана
с.Гуринівка пр.Новий
с.Золочів вул.Каштанова
с.Золочыв вул .Матросова
3 с.Феськи вул.Хорошкова
с.М.Рогозянка вул.Степна
с.Гуринівка пр.Новий
с.Гуринівка вул.Центральна Новоселівська.
с.Золочів вул.Матросова
с.Золочів пр.Ковальский
4 с.Феськи вул.Хорошкова
с.М.Рогозянка вул.Мічуріна , Сніжна
с.Гуринівка вул.Центральна, Зелений клин
с.Гуринівка пр.Шкільний
с.Золочів пр.Бродівський, Вергуна, Сухий ,Середній
с.Золочів пр.Полярний, вул.Золочівська
с.Золочів пр.Спортивний , Козацький
5 с.Феськи вул.Хорошкова
с.Івашки вул.Заводська
с.Олександрівка вул.Набережна , в-д Парковий
с.Золочів вул.Підгірна , пр. Мисливський
с.Золочів вул.Народна
6 с.Феськи вул.Садова
с.Олександрівка вул.Садова Чадунелі ч/ сектор
с.Івашки вул.Заводська
с.Золочів вул.Підгірний, Гоголя
с.Золочів вул.Народна
7 с.Довжик вул. Гагаріна , Матросова
с.Олександрівка вул.40 років Перемоги
с.Івашки вул.Заводська
с.Золочів вул.Підгірна, Ломоносова
с.Золочів вул.Народна
8 с.Довжик вул.Гагаріна , Затишна
с.Олександрівка вул.40 років Перемоги
с.Івашки вул.Заводська
с.Золочів вул.Підгірний , Гоголя , Ломоносова
с.Літвіново вул.Історична
9 с.Першотравневе вул.Сафронова , Нова
с.Івашки вул.Заводська
с.Олександрівка вул.40 років Перемоги
с.Золочів вул.Ак.Павлова , пр.Новоселівський
с.Одноробівка вул. Молодіжна б 14, 15,
10 с.Першотравневе вул.Черноглазівська
с.Івашки вул.Заводська, Шкільна
с.Олександрівка вул.Чадунелі буд 15
с.Золочів вул., пр.Космічний, Кравченко
с.Одноробівка вул. Молодіжна б,24,
с.Калинове , с.Чорноглазівка
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Графік зняття показань лічильників контролерами Дергачівського ТП Золочівської
дільниці на травень 2019 р.
ТРАВЕНЬ 2019р
№ п/п
маршрут
20
21
1 с.Феськи вул. Дачна
с.Золочів ул.Центральна п/сектор
с.Золочів вул. Коника ( квартири)
с.Сковородинівка вул.Садова
с.Золочів вул.Журавлина
2 с.Феськи вул. Трудова
с.Золочів вул.Центральнап/сектор п.Центральний
с.Золочів вул. Коника ( квартири)
с.Сковородинівка вул.Садова , Нова ,
с.Золочів вул.Журавлина
3 с.Феськи вул.Трудова
с.Золочів вул.Центральна б 32
с.Золочів пр. Клубний вул.Слобожанська № 90 по 125
с.Сковородинівка пр.Новий вул.Приозерна, вул.Заозерна
с.Золочів вул.Журавлина , в-д Журавлиний
4 с.Феськи вул.Овочевників
с.Золочів вул.Центральнаб 17,21 пр.Центральний
с.Уди вул.Угловського
с.Світличне вул.Центральна
с.Золочів вул.Стрижака , вул.Постишева , пр.Постишева
5 с.Феськи вул.Рогозянська
с.Золочів вул.Центральнаб 42
с.Уди вул.Молодіжна , Молочна, Шкільна , Лісова
с.Світличне вул.Центральна
с.Золочів вул.Стрижака , с. Литвиново пр.Садовий
6 с.Феськи вул.Рогозянська , с.Високе Широка , Степна, Північна.
с.Олександрівка вул.Кукуянська
с.Золочів вул.Слобожанська
с.Золочів вул.Філатова
с.Одноробівка вул.5-го серпня
7 с.Чепелі вул. Лейве , 1-го Травня , Малишива
с.Олександрівка вул.Кукуянська , пр.Шкільний
с.Олександрівка вул.Чадунелі б.9, 7
с.Золочів вул.Слобожанська
с.Золочів вул.Філатова
с.Одноробівка вул.5-го серпня , Тіткова
8 с.Чепелі вул. Східна , вул.Вокзальна , Лозова , Південа,с. Феськи Лейве
с.Олександрівка вул.Центральна
с.Золочів вул.Слобожанська
с.Золочів вул.Перемоги
с.Одноробівка вул.Бурсацька, Шкільна
9 с.Довжик вул.Молодіжна
с.Олександрівка вул.Центральна , Разіна
с.Золочів вул.Визволителів
с.Золочів вул.Перемоги
с.Одноробівка вул.Бурсацька, Сухопарова
10 с.Довжик вул.Молодіжна
с.Олександрівка вул. Чадунелі буд 13, 11.
с.Золочів вул.Визволителів
с.Золочів вул.Перемоги
с.Одноробівка вул.Молодіжна б,1, 2,4,5
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Графік зняття показань лічильників контролерами Дергачівського ТП Золочівської
дільниці на червень 2019 р.
ЧЕРВЕНЬ 2019р
№ п/п
маршрут
1 с.Феськи вул.Заводська
с.Золочів вул.Танкістів
с.Золочів пр.Ленський
с.Сковородинівка вул. Перемоги
с.Літвіново вул.Молодіжна
2 с.Феськи вул.Заводська , Сонячна
с.Золочів вул.Танкістів
с.Золочів пр.Ленський , Набережна
с.Сковородинівка вул. Перемоги
с.Одноробівка вул.Молодіжна 22
3 с.Феськи вул.Центральна
с.Золочів вул.Світличного
с.Золочів пр.Дуванський вул.Польова
с.Сковородинівка вул. Перемоги
с.Золочів пр.Літвінова
4 с.Феськи віул.Центральна
с.Золочів вул.Світличного
с.Золочів вул.Польова , пр.Польовий
с.Сковородинівка вул. Перемоги , Шкільна , Лісна
с.Літвіново вул.Веселкова
5 с.Феськи вул.Центральна
с.Золочів вул.Зінченко
с.Світличне вул.Зелена , Польова
с.Уди вул.Гагаріна, пр.Центральний, вул.Кооперативна.
с.Уди пр.Шкільний , Стадіоний .
с. Літвінове вул.Садовая,
6 с.Феськи віул.Центральна ,Тваринників
с.Золочів вул.Зінченко пр.Шкільний
с.Золочів вул.Коника п/сектор
с.Золочів вул.Славянська
с.Одноробівка вул.Молодіжна б 7, 6
7 с.Довжик вул. Зелена
с.Золочів вул.Нансена
с.Золочів вул.Коника п/сектор
с.Золочів вул.Комарова
с.Одноробівка вул.Молодіжна б.17,16,13,11
8 с.Довжик вул. Зелена
с.Золочів вул.Нансена
с.Золочів вул.Коника п/сектор
с.Золочів вул.Комарова
с.Одноробівка вул.Молодіжна б21
9 с.Довжик вул. Зелена
с.Завадське
с.Золочів вул.Коника п/сектор
с.Золочів вул.Комарова
с.Одноробівка вул.Молодіжна б 20
10 с.Довжик вул. Зелена , Черноглазівська
с.Завадське
с.Золочів вул.Коника п/сектор
с.Золочів вул.Комарова
с.Одноробівка вул.Молодіжна б 23
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