
  Звіт діяльності  

 управління  Північно  - Кримського каналу 

за 2 квартал  2017 року. 

Виконання ремонтно-доглядових  робіт. 

 
        Управління Північно – Кримського каналу за перше півріччя 2017року  

виконувало ремонтні та експлуатаційні заходи згідно затверджених планів та графіків. 

         В зимово-весняний  період були проведені підготовчі роботи до поливного 

сезону 2017 року. На  гідротехнічних спорудах  каналу провели оглядові та ремонтно-

профілактичні роботи. Очистили від мулу та наносів підвідні частини  ГТС  та русла 

каналу. Металеві частини споруд було очищено та пофарбовано олійними фарбами, а 

бетонні частини – пофарбовано вапняним розчином. Частково провели бетонування 

облицьованої частини русла каналу. Очищено від мулу підвідні канали до 

гідротехнічних споруд:  розподілювачів міжгосподарських  №1 та  №2 , аварійного 

скиду №1, Головної споруди  Краснознам’янського каналу.  Частково було очищено 

від мулу та наносів і саме русло Північно – Кримського  каналу. 

        У 1 кварталі  2017 року було  виконано  роботи  у другій вежі Головної споруди 

Північно-Кримського каналу, а саме було розпочато та продовжуються  далі внутрішні 

оздоблювальні роботи.        

        22 березня 2017 року відбулось відкриття  Головної споруди  для  заповнення 

Північно-Кримського каналу  дніпровською водою  -  розпочато поливний сезон.  

        На протязі звітного періоду було  виконано наступні  роботи з капітального 

ремонту: 

      - монтаж приладів системи  водообліку  підпірної споруди на ПК611+14 

магістрального Північно-Кримського каналу ( Херсонська область, Скадовський 

район).   Заходом  передбачено створення сучасного вузла обліку (гідрометричного 

поста) витрат  та кількості води, що пройшла через  водопропускну  споруду способом 

вимірювання «швидкість-площа», 

     - гуртожиток для перебування у відрядженні працівників управління Північно-

Кримського каналу - було замінено віконні блоки, внаслідок зносу конструкцій з 

деревини та металевих звисів.  

      У 2 кварталі 2017 року робітниками ремонтно –будівельної ділянки №1 було 

виконано монтаж  з/б огородження території лівої сторони перегороджувальної 

споруди Краснознам’янської зрошувальної системи ПК611+14ПКК, а робітниками 

ремонтно-механічної майстерні було виготовлені та встановлені металеві ворота. 

     На ПК1066+09ПКК землерийною технікою ремонтно-будівельної групи провели 

очистку дамб каналу від будівельного сміття та планування території. 

     Працівники першого відділення каналу розпочали підготовку до зимового періоду 

2017-2018рр, а саме ремонт та піскоструйне очищення шандор на Головній споруді 

ПКК. 

      Працівниками другого відділення каналу було відремонтовано та пофарбувано 

металеве огородження  гідротехнічної споруди аварійний скид №1 ПК712+36ПКК. 

     По всій довжині каналу (107км) на кожній гідроспоруді було оновлені інформаційні 

щити.          

      Силами працівників 1 та 2 відділень каналу  проводились  поточні ремонти  

механізмів та техніки, які стоять на балансі відділень каналу, крім того проводяться 

щомісячні роботи на мостових переїздах через Північно – Кримський канал.  

 



      На всіх ділянках підрозділів Управління Північно – Кримського каналу, 

виконуються доглядові роботи по очищенню території від рослинності та споруд від 

наносів. 

     Управління Північно-Кримського каналу у першому півріччі 2017 році виконало 

наступний обсяг робіт:  

      

   

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВРЕР, ВБ та ПР __________  Грек Р.Л. 

Види робіт Показники 

Обсяг земляних робіт, тис. м3 10,801 

Очищення каналу від наносів, тис. м3 8,945 

Виконання бетонних робіт, м3 20,4 

Очищення від рослинності, га 67,70 

Проведення замірів на режим. – спостиреж. мережі,  од. 1561 

Фарбування конструкцій, маркування ГТС, м2 8712,5 

Виконання ремонту підрядними організаціями, тис грн.. 190,11 

Виконання капітального ремонту, тис. грн.. 305,40 

Фактична вартість робіт – всього, тис.грн., 1004,2 

в тому числі:  

ремонт гідроспоруд, тис.грн. 196,73 

ремонт виробничих  споруд , тис.грн. 206,05 

ремонт механізмів, транспортних засобів та придбання запчастин, 

тис.грн. 

67,245 

обкошування дамб, укосів каналів,  тис.грн.  58,929 

інші витрати, тис.грн. 475,246 


