
тис грн.

Назва бюджетної програми Назва об’єкту будівництва КПКВК КЕКВ

Інші заходи пов’язані з економічною діяльністю - 1217693 2610 6000,00

1218311 3210 4958,206

1217363 3210 3000,000 0,000 0,000

2401500 3210 13878,117

Інформація про обсяги бюджетних призначень та бюджетних асигнувань по яких КП “Вінницяоблводоканал” визначено одержувачем бюджетних коштів
 2019 р. 

Загальна сума 
бюджетних 
асигнувань 

виділених на 
впровадження 

заходу

Профінансовано 
за звітний період 

Освоєно за 
звітний період

6 000,0 6 000,0

Охорона та раціональне використання 
природних ресурсів 

Реконструкція дюкерного переходу НКК через р. 
П.Буг від КНС №1-А до ОСК м. Вінниця 1 853,453 1 853,453

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій 

Реконструкція ТП № 99 по вул. Князів Коріатовичів 
в м.Вінниці 

Здійснення заходів щодо реаліз.пріор.розв.сфери 
охорони навк.сер.

Реконструкція об“єктів механічного очищення ОСК 
по вул. Сабарівське шосе, 4

3 082,631 3 082,631



тис грн.

Назва бюджетної програми Назва об’єкту будівництва КПКВК КЕКВ

1218311 3210 8517,9 2200 669,885

1218330 3210 2047,4 615 -

1218330 3210 1255,8 380 -

Інформація про обсяги бюджетних призначень та бюджетних асигнувань по яких КП “Вінницяоблводоканал” визначено одержувачем бюджетних коштів
За 1 півріччя  2018 р. 

Загальна сума 
бюджетних 

коштів

Профінансовано 
за звітний період 

Освоєно за 
звітний період

Охорона та раціональне використання 
природних ресурсів 

Реконструкція дюкерного переходуНКК через р. 
П.Буг від КНС №1-А до ОСК м. Вінниця

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів

Реконструкція напірного каналізаційного колектору 
Д=700 мм від КНС 1-А (Староміський район) до 
ОСК (від ПКО до ПКІ+4) по вул. Р. Скалецького, м. 
Вінниця

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів

Реконструкція ділянки від ПК 32+92 до П34+17 
напірного каналізаційного колектору Д=700 від КНС 
№1-А до ОСК м. Вінниця



тис грн.

Назва бюджетної програми Назва об’єкту будівництва КПКВК КЕКВ

1218311 3210 8517,90 2200,00 948,70

1218330 3210 2047,40 615,00 -

1218330 3210 1255,80 380,00 -

1218110 3210 485,00 485,00 -

1217363 3210 30000,00 3000,00 -

1217363 3210 1700,00 477,05

Заходи пов’язані із поліпшенням питної води Виконання заходів з очищення питної води 1216040 2610 500 500

Інформація про обсяги бюджетних призначень та бюджетних асигнувань по яких КП “Вінницяоблводоканал” визначено одержувачем бюджетних коштів
За 9 місяців 2018 р. 

Загальна сума 
бюджетних 
асигнувань 

виділених на 
впровадження 

заходу

Профінансовано 
за звітний період 

Освоєно за 
звітний період

Охорона та раціональне використання 
природних ресурсів 

Реконструкція дюкерного переходуНКК через р. 
П.Буг від КНС №1-А до ОСК м. Вінниця

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів

Реконструкція напірного каналізаційного колектору 
Д=700 мм від КНС 1-А (Староміський район) до 
ОСК (від ПКО до ПКІ+4) по вул. Р. Скалецького, м. 
Вінниця

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів

Реконструкція ділянки від ПК 32+92 до П34+17 
напірного каналізаційного колектору Д=700 від КНС 
№1-А до ОСК м. Вінниця

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

Придбання силового модуля для відновлення роботи 
частотного перетворювача насосних агрегатів ВНС 3 
підйому

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій 

Реконструкція об“єктів механічного очищення ОСК 
по вул. Сабарівське шосе, 4

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій 

Реконструкція мережі водопроводу по вул. Івана 
Богуна, 157-239 в м. Вінниця



тис грн.

Назва бюджетної програми Назва об’єкту будівництва КПКВК КЕКВ

1218311 3210 8517,90 3559,69 3559,69

1218330 3210 2047,40 2044,79 2044,79

1218330 3210 1255,80 1170,72 1170,72

1218110 3210 485,00 441,00 441,00

1217363 3210 30000,00 30000,00 30000,00

1218330 3210 900,00 900,00 900,00

2401500 3210 20875,12 2466,25 2466,25

1217363 3210 1700,00 1379,68 1379,68

Заходи пов’язані із поліпшенням питної води Виконання заходів з очищення питної води 1216040 2610 500 500 500

2751570 3210 680,00 679,98 679,98

Інформація про обсяги бюджетних призначень та бюджетних асигнувань по яких КП “Вінницяоблводоканал” визначено одержувачем бюджетних коштів
За 2018 р. 

Загальна сума 
бюджетних 
асигнувань 

виділених на 
впровадження 

заходу

Профінансовано 
за звітний період 

Освоєно за 
звітний період

Охорона та раціональне використання 
природних ресурсів 

Реконструкція дюкерного переходуНКК через р. 
П.Буг від КНС №1-А до ОСК м. Вінниця

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів

Реконструкція напірного каналізаційного колектору 
Д=700 мм від КНС 1-А (Староміський район) до 
ОСК (від ПКО до ПКІ+4) по вул. Р. Скалецького, м. 
Вінниця

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів

Реконструкція ділянки від ПК 32+92 до П34+17 
напірного каналізаційного колектору Д=700 від КНС 
№1-А до ОСК м. Вінниця

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

Придбання силового модуля для відновлення роботи 
частотного перетворювача насосних агрегатів ВНС 3 
підйому

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій 

Реконструкція об“єктів механічного очищення ОСК 
по вул. Сабарівське шосе, 4

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів
Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів 
розвитку сфери навколишнього природного 
середовища”
Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій 

Реконструкція мережі водопроводу по вул. Івана 
Богуна, 157-239 в м. Вінниця

Реалізація Загальнодержавної програми “Питна 
вода України”

Реконструкція приміщення змішувача води в будівлі 
реагентного господарства Станції №2 ВНС 
“П’ятничани” по вул. Київська, 173
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