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ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО 

РАЙОНУ НА 2019-2021 РОКУ 

 



ОДНИМ З НАЙВАЖЛИВІШИМ ФАКТОРОМ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ Є 

ЯКІСНІ АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ.  

 



У 2019 РОЦІ ПЛАНУЄТЬСЯ: 
 

4 

 Капітальний ремонт автомобільної 

дороги загального користування 

державного значення Р-33 Вінниця-

Турбів-Гайсин-Балта-Велика 

Михалівка-/М-16/, км 378+505 – км 

386+432.  

 

 Середній поточний ремонт 

автомобільної дороги Р-33, км 369+802 

– км 378+505 

 

 Середній поточний ремонт 

автомобільної дороги Т-16-18 Р-33/-

Роздільна – Єреміївка - /М-05/, км 

0+000 - км 7+796.  

 

У період 2019-2021 років необхідно здійснити капітальний ремонт 

автомобільної дороги Т-16-18, км 13+500 – км 42+200. 



РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ «РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ 

ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З БУДІВНИЦТВОМ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ  

ІІІ-ГО ПІДЙОМУ В М. РОЗДІЛЬНА  ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ».  

Проектом  передбачено:  

а) будівництво: 

- одноповерхової будівлі ВНС ІІІ-го підйому розмірами 24х6,3 м,  

- двох резервуарів ємкістю по 1400 м3 кожний, 

- будівлі прохідної 4,2х4,8 м,  

- двох комплектних трансформаторних підстанцій,  

- ємностї для збору води від аварійного розливу,  

- відгрібу для стоків,  

- навісів для відпочинку робітників; 

- господарська площадка, 

 

б)  реконструкція ІІ-гої нитки напірного водогону від ВНС-ІІ підйому  

в с. Степанівка до м. Роздільна.  
 

 

Кошторисна вартість проекту в 2012 року становила 21018,861 тис. грн.  
 



Для задоволення потреб мешканців 

багатоквартирних будинків військового 

містечка смт Лиманське в опалені 

помешкань конче необхідно уже в 2019 

році реалізувати «Робочий проект 

підвищення потужності газових мереж 

смт Лиманське Роздільнянського 

району Одеської області».  

 

Це дасть можливість перейти на 

індивідуальне газове опалення 

мешканцям 560 квартир.  

 

Проект виготовлений, проводиться 

державна експертиза, вартість робіт – 

4040,0 тис. грн.   
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У 2017 році профінансовані роботи на суму 1050,00 тис. грн., в тому числі 

1000,00 тис. грн. – державний бюджет, 50,00 тис. грн. – місцевий бюджет. 

 

Враховуючи, що проект виготовлений у 2012 році, наразі здійснюється 

коригування, проводиться державна експертиза (орієнтовна вартість робіт 

– 59,00 млн. грн.) 
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Капітальний ремонт мосту на автомобільній дорозі загального 

користування місцевого значення С161927 /Р-33/ - Новокрасне, км 

1+195, Одеська область, кількість населення на яку поширюватиметься 

проект-2214 осіб.  

 

Проект проходить коригування, за попередніми даними вартість робіт – 

близько 20,00 млн. грн. Співфінансування з бюджету Степанівської 

сільської ради-10 %. 
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Плануються масштабні 

будівництва амбулаторій, причому 

відразу з житлом для сімейних 

лікарів у с. Кам’янка, с. Болгарка 

та с. Яковлівка.  

 

На даний час розробляється 

проектно-кошторисна 

документація. Будівництво 

амбулаторій на селі покращить 

якість медичного обслуговування, 

а також дасть можливість 

залучити молодих спеціалістів. 
  



У 2018 році Роздільнянська міська рада стала власником будівлі колишнього 

кінотеатру «Юбілейний».  

 

Перспективним являється здійснення реконструкції з перепрофілюванням в 

культурний торгівельно-розважальний центр. 

 

 

 Для цього необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію. 



ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО  

СТАНУ В РАЙОНІ 

 Одним з найважливішим питанням в районі є організація роздільного 

збирання, збереження  та утилізації твердих побутових відходів.  

 

Організація сміттєзвалищ, які б відповідали європейським нормам це 

перспектива на кілька років, але розробка та запровадження програми 

щодо роздільного сортування ТПВ на первинному етапі це реально. 

 

Як приклад це установка автоматів по прийому пластикових, скляних 

та паперових виробів, які піддаються подальшій переробці.  

 

Це дозволить значно поліпшити санітарно-епідеміологічний стан 

району, а також екологічний стан території, прилеглої до існуючої зони 

утилізації відходів. 



Протягом 2019-2021 років необхідно 

виготовити проект та провести  

реконструкцію очисних споруд в  

м. Роздільна, які мають потужність 

700,0 м3, побудовані в 70-і роки 

минулого століття та знаходяться в 

аварійному стані.  

 

Вже сьогодні для задоволення потреб 

населення міста потужність очисних 

споруд повинна бути більше 2000,0 м3. 

Необхідно приділити увагу очисним каналізаційним спорудам в  

смт Лиманське.  

Очисні споруди протяжністю 3,4 км. знаходяться в аварійному стані, стан 

колекторів – незадовільний.  

Існує загроза забруднення грунту та проникнення водного горизонту. 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 


