
  Звіт діяльності  

 управління  Північно  - Кримського каналу 

за  перший квартал 2019 року 

Виконання ремонтно-доглядових  робіт. 

 
     Ремонтні та експлуатаційні заходи у  2019 році  Управління Північно – Кримського 

каналу  виконуються згідно затверджених планів та графіків. 

     Управлінням Північно-Кримського каналу згідно наказу УПКК від 19.11.2018 р. 

№403 «Про підготовку Управління ПКК до роботи у 2019 році» протягом поточного 

періоду було спрямовано роботу на виконання  комплексних  заходів з підготовки 

магістрального каналу та всіх гідротехнічних споруд до поливного періоду  2019р.   

     В рамках проведення підготовчих робіт до зрошувального сезону 2019 року 

робітниками 1 відділення управління Північно – Кримського каналу було виконано 

роботи: 

   - на Головній споруді виконано піскоструминне очищення металевих конструкцій 

секторних затворів та пофарбовано спеціальними антикорозійними розчинами на 

епоксидній двокомпонентній основі, українського виробництва фірми «Сіопласт», 

крім того було проведено очищені та фарбування олійними сумішами металеві 

конструкції обладнання, мостових переїздів та іншого; 

   -  на  гідротехнічній споруді на ПК611+14ПКК:  проведено планове  обстеження 

споруди, мийка поверхонь затворів та очищення від іржі, мушлі та водоростей, 

піскоструминні та малярні роботи, крім того було проведено ремонт та ревізія 

під’ємного обладнання гідроспоруди; 

   -    відремонтували та пофарбували вапняним розчином бетонні поверхні споруд; 

   -    частково провели бетонування облицьованої частини русла каналу; 

   Силами робітників ремонтно – будівельної дільниці  №1  Управління Північно – 

Кримського було виконано ремонтні роботи лівостороннього укосу підвідного каналу 

до Головної споруди ПКК. Відбувається відновлення берегової  лінії, підсипка грунта  

та укріплення лінії хвилебою каменем – бут в кількості - 210,0м3.  

    Силами працівників 2-го відділення  каналу  виконано  роботи по підготовці 

гідротехнічних споруд та русла магістрального Північно – Кримського каналу до 

роботи в поливний період. Було виконано очистку бетонних екранів підвідних каналів, 

підготовка та фарбування затворів, ремонт та ревізія під’ємного обладнання, 

видалення мушлі в залізобетонних трубах та інше. Було вирубано та очищено від 

чагарнику укоси та берми каналу. 

     З метою забезпечення сталого функціонування гідротехнічних споруд 

Перекопського каналу в березні було розпочато очищення підводної частини 

бетонного русла від наносів та мулу. Механізаторами ремонтно-будівельної дільниці 

управління були проведені роботи з перебазування важкої техніки до місці проведення 

робіт. Роботи виконано з ПК343+00 по ПК449+00 Перекопського каналу, загальна 

довжина ділянки 10,6км, об’єм очищення - 11330м3.  



     На ПК 318+25 Перекопського каналу за результатами технічного обстеження 

правого водовипуску в Чаплинський канал, була проведена заміна глибинного 

колісного затвору розміром 6*2 м, який був виготовлений на базі спеціалізованого 

підприємства АТ «Гідросталь» в місті Нова Каховка (на суму 198,0 тис.грн.) та 

встановлений  22 березня 2019 року на  гідроспоруді.  Крім того,  на лівому водовиділі 

також було замінено затвор розміром 1*2м -  на новий. 

     Робітниками першого, другого та Перекопського відділень управління ПКК 

виконано всі підготовчі заходи перед заповненням русла Північно – Кримського та 

Перекопського каналів дніпровською водою, які забезпечили належну експлуатацію 

русла каналів щодо заповнення їх водою та з метою надання послуг споживачам 

Херсонської області з подачі води (перекидання води на зрошення 

сільськогосподарських культур).   

      В цілому управління Північно-Кримського каналу за перший квартал  2019 року 

надійшло з такими показниками:   

      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник   ВРЕР, ВБ та ПР  ________ Пишна С.Г. 

Види робіт Показники 

Обсяг земляних робіт, тис. м3 17,404 

Очищення каналу від наносів, тис. м3 14,792 

Виконання бетонних робіт, м3 8,14 

Очищення від рослинності, га 1,86 

Проведення замірів на режим. – спостиреж. мережі,  од. 772 

Фарбування конструкцій, маркування ГТС, м2 3903 

Виконання капремонту, тис грн. 330,14 

Виконання ремонту  підрядними організаціями, тис грн. 10,86 

Фактична  вартість рем. робіт – всього тис.грн. 770,00 

в тому числі:  

ремонт гідроспоруд, тис.грн. 296,954 

ремонт виробничих  споруд , тис.грн. 82,237 

ремонт механізмів, транспортних засобів та придбання запчастин, 

тис.грн. 

18,417 

інші витрати, тис.грн. 372,392 


