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ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 

Капітальний ремонт  

 

Автомобільна дорога загального користування державного 

значення Р-33 Вінниця-Турбів-Гайсин-Балта-Велика Михалівка-

/М-16/, км 378+505 – км 386+432. 

Протяжність – 7,927 км., 

Вартість ремонтних робіт – 166,00 млн. грн. 

 



ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 

Середній поточний  

ремонт  

Автомобільна дорога загального користування державного 
значення Т-16-18 Р-33/- Роздільна – Єреміївка - /М-05/,  

км 0+000 - км 7+796. 

Протяжність – 7,796 км., 

Вартість ремонтних робіт – 104550,690 тис. грн. 



ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 

Середній  

поточний ремонт  

Автомобільна дорога загального користування державного 

значення Р-33 Вінниця-Турбів-Гайсин-Балта-Велика Михалівка-

/М-16/, км 369+802 – км 378+505. 

Протяжність – 8,703 км., 

Вартість ремонтних робіт – 157,00 млн. грн.  



ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 

Виготовлення  

проектно-кошторисної 

документації  

«Капітальний ремонт автомобільної 

дороги загального користування 

державного значення Т-16-18 Р-33/-

Роздільна – Єреміївка - /М-05/ на 

ділянці км 13+210 - км 17+200». 

Орієнтовна вартість проекту -

199500,00 грн. 



ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 

Виготовлення проектно-
кошторисної документації  

Капітальний ремонт автомобільної 
дороги загального користування 

державного значення Т-16-18 Р-33/- 
Роздільна – Єреміївка - /М-05/ на 

ділянках км 17+200 - км 20+700, км 
25+800 – км 26+500. 

Орієнтовна вартість проекту – 
185000,00 грн. 



ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 

Виготовлення проектно-кошторисної документації та 

здійснення капітального (середнього поточного)  

ремонту автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення.  



ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 

Капітальний ремонт 

автомобільного мосту  

Автомобільний міст через  

річку Кучурган,  

зв’язує два населені пункти:  

с. Степанівка – с. Новокрасне.  

Проект 2008 року проходить 

коригування, орієнтовна вартість 

будівельних робіт – 20,00 млн. грн.  



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНА СФЕРА 

Реконструкція системи 

водозабезпечення 

будівництвом насосної станції 

 ІІІ підйому  

в м. Роздільна Одеської області 

Вартість будівельних робіт – 

59000,00 тис. грн.  

 



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНА СФЕРА 

Виготовлення та реалізація 

проекту на будівництво 

сонячної електростанції. 

 Земельна ділянка загальною 

площею 29,00 га. Відстань до 

найближчої електричної підстанції 

ПС 110/35/10 кВ «Роздільна» - 

близько 1,4 км.  



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНА СФЕРА 

Будівництво об’єктів 

енергетики 

Виготовлення та реалізація 

проекту на будівництво 

сонячної електростанції 
потужністю до 70,0 мВт. 

Земельна ділянка загальною 

площею 107,44 га. 



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНА СФЕРА 

Робочий проект підвищення 

потужності газових мереж 

Забезпечення теплом 

мешканців багатоквартирних 

будинків смт Лиманське 

шляхом організації 

індивідуального газового 

опалення квартир. 

Вартість будівельних робіт – 

4040,00 тис. грн.  



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНА СФЕРА 

Встановлення автоматів для роздільного збирання 

твердих побутових відходів на первинному етапі, 

будівництво сортувальної станції 

в м.Роздільна 

 



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНА СФЕРА 

Капітальний ремонт очисних 

споруд  

підвищення якості фізичної та 

хімічної очистки каналізаційних 

стоків та збільшення потужності 

споруд з 700 м3 до 2000 м3 на добу 

с. Матишівка  



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНА СФЕРА 

Будівництво водопровідних 

розвідних мереж  

довжиною 2,7 км. для забезпечення 

питною водою мешканців  

села Староконстянтинівка. 

Вартість будівельних робіт – 

2958,613 тис. грн. 



ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

В рамках реформи сільської медицини для організації 

доступної, якісної медицини у сільській місцевості 

будівництво амбулаторії з необхідним медичним 

обладнанням та житлом для лікаря. 

 

 

 



ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

Будівництво амбулаторії 

Роздільнянського центру загальної 

практики сімейної медицини,  

пров. Новоселів, в с. Кам’янка 

 

Вартість будівництва – 6044,00 

тис. грн.  



ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

Будівництво амбулаторії 

Роздільнянського центру загальної 

практики сімейної медицини,  

вул. Покровська, 33 в с. Яковлівка 

Роздільнянського району 

Вартість будівництва – 5944,00 

тис. грн. 



ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

Будівництво амбулаторії 

Роздільнянського центру загальної 

практики сімейної медицини,  

вул. Софіївська, 51 в с. Болгарка 

Роздільнянського району 

Вартість будівництва – 5944,00 

тис. грн. 



ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

Капітальний ремонт будівлі  

двоповерхової будівлі поліклініки 

(в минулому залізничної лікарні) 

для розміщення КНПСВТГРР 

«Роздільнянський районний центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги» та Роздільнянської 

амбулаторії 



ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

КНП СВТГРР "Роздільнянська 

центральна районна лікарня“ 

Закупівля комп’ютерного томографу 

для надання невідкладної допомоги 

при мозкових інсультах та діагностики 

захворювань черевної порожнини і 

грудної клітини. 

Орієнтовна вартість 12,00 млн. грн.  



ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 

Будівництво дитячого 

садочка загального типу  

Садочок на 115 місць  

в селі Виноградар 

Роздільнянського району 

Одеської області 

Вартість будівництва – 

33276,925 тис. грн. 



ГАЛУЗЬ КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ 

Реконструкція кінотеатру «Ювілейний» 

в м.Роздільна 

Перепрофілювання кінотеатру в культурний торгівельно-
розважальний комплекс 



СПОРТ ТА ФІЗИИЧНА КУЛЬТУРА 

Будівництво футбольного поля 

смт Лиманське 

Орієнтовна вартість – до 20,0 млн. грн.  

 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 


