Додаток 2
до рішення виконавчого
комітету міської ради
11.02.2020 №602/27
Території
надання послуги з вивезення побутових відходів в м.Чернівцях
товариством з обмеженою відповідальністю «Укрвторресурси-Буковина»
Території обмежені вулицями:
площа Центральна (буд.№ 2,3,4,5,6) - вул. Головна (непарна сторона від
Центральної площі до вул. Буковинської) - вул. Буковинська (вся) –
провул. Буковинський (весь) - вул. Руська (від площі Центральної до перехрестя
вул. Січових стрільців та провул. Буковинського), вул.Головна (непарна сторона
від вул.Буковинської до кінця) - вул.Кармелюка Устима (від вул.Буковинської до
кінця) - вул.Чкалова Валерія - вул.Миколаївська - проспект Незалежності
(непарна сторона буд.№ 29-89, парна сторона буд. № 36-42) - вул.Авангардна (від
початку до вул.Кармелюка Устима), вул.Руська (від перехрестя з вул.Січових
стрільців та провул. Буковинського до кінця) - вул.Січових стрільців (від
перехрестя з вул.Фастівської та провул. Смотрицького до кінця) - вул.Жасминна
- вул.Ставропольська - вул.Винниченка Володимира - вул.Авангардна (від
вул.Кармелюка Юстима до кінця) - проспект Незалежності (непарна сторона буд.
№№ 1-27, парна сторона буд. №№ 2-16), вул. Гагаріна Юрія (від моста річки Прут
парна сторона до будинку №2 по вул. Гагаріна Юрія); вул.Головна (від
вул.Сагайдачного Петра гетьмана буд.№2 до площі Центральної непарна
сторона); вул.Севастопольська (від вул.Гагаріна Юрія до вул.Прутської);
вул.Білоруська (від шляхопроводу та повороту на
вул. Ізмайлівську
до вул.Білоруської буд. №85 дві сторони); вул.Лубенська (від вул.Зеленої до
вул.Білоруської); вул.Ромашкова (від вул.Січових стрільців до вул.Калинівської
одна сторона); вул. Січових стрільців (від вул.Руської до вул.Фастіської дві
сторони за винятком території кладовища та віськової частини); вул.Фастівська
(від вул.Руської до вул.Січових стрільців); вул.Руставелі Шота (від вул.Руської до
вул.Кишинівської); провул.Білоруський (від залізничної колії до вул.Білоруської);
вул.Українська (від вул.Шептицького Андрєя Митрополита до вул.Руської обидві
сторони); вул.Садовського Миколи (від вул.Руської до вул.Сагайдачного Петра
гетьмана); вул.Сагайдачного Петра гетьмана (від вул.Головної до вул.Руської);
вул.Зелена (від вул.Руської до повороту на вул.Орловську), вул.Хотинська,
Мудрого Ярослава, Александрі Васіле, Заводська, Калинівська, Підкови Івана,
Перемоги, Мізунського Юрія, Енергетична, Галицького Данила, Галицький шлях,
Надрічна, Демократична, Налепки Яна, Вереснева, Учительська, Каштанова,
Фестивальна, Коломийська, Денисівська, Горішня, Юнацька, провул. Надрічний
(до дитячого майданчика), Стефаника Василя, Ткачука Петра, Лукіяновича
Дениса, Рокитянська,
завул. Денисівський, Мошинська, Дібровецька.
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