
  Звіт діяльності управління  Північно-Кримського каналуза  2017 року. 
 

Виконання ремонтно-доглядових  робіт. 

 
        Управління Північно – Кримського каналу у  2017році  виконувало ремонтні та експлуатаційні 

заходи згідно затверджених планів та графіків. 

         В зимовий – 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  на 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  передбачували створення 

сучасного вузла обліку (гідрометричного поста) витрат води та кількості води, що пройшла через  

водопровідну 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.   

      У 3 кварталі робітниками Управління ПКК було виконано великий об’єм робіт по поточному 

ремонту як самих ГТС  так і об’єктів на прилеглій до ГТС території. 

      Працівниками 1 відділення було продовжені роботи по ремонту, піскоструйному очищенню та 

фарбуванню шандор на Головній споруді  ПКК, крім того було відремонтовано та піскоструйно 

очищено на споруді металеве обладнання.  

     На гідродільниці 28км ремонтують, утеплюють та підготовлюють до зимового періоду бокси, 

майстерні, чергове приміщення, а саме ремонтують віконні блоки та частково замінюють бите скло. 

     Працівниками 1 та 2 відділень каналу оновлено інформаційні знаки на всіх гідротехнічних 

спорудах Північно-Кримського каналу. 

     Працівники 2 відділення каналу відремонтували та привели в належний стан чергові приміщення 

ГТС АС-1 ПК712+36ПКК, ГТС РМ-1 ПК831+81ПКК, ГТС РМ-2 ПК890+53ПКК.  

     Проводяться підготовчі роботи по утепленню боксів в ремонтно-механічній майстерні, які 

знаходяться на території гідродільниці 2 відділення каналу ПК778+25ПКК, а саме закладаються вікна 

газобетонними блоками, далі штукатурять, фарбують, крім того частково замінюються віконні рами 

та замінюється бите скло.                                                   

     Працівники Перекопського відділення каналу привели в належний стан побутові приміщення в 

будівлях на території гідродільниці. Відремонтували огородження на гідропостах 

перегороджувальної споруди ПК-318 Перекопського каналу. Підготували до зимових холодів 

чергове приміщення. 

     У четвертому кварталі Управлінням Північно-Кримського каналу завдяки сприятливим погодним 

умовам було активно розпочато ремонт і підготовку каналу та гідротехнічних споруд до поливного 

сезону 2018 року.  



    Працівники 1 відділення каналу провели обстеження Головної споруди та ГТС ПС 61км і 

розпочали піскоструйне очищення затворів, решітки та обладнання  на Головній споруді  ПКК, а на 

ГТС ПС 61км було очищено затвори та обладнання від іржі та мушлі мийкою високого тиску – 

підготовили поверхні  до ґрунтування та фарбування. Крім того обстежують та очищають від наносів 

і саме русло каналу, а саме його підводну частину, частково проводять бетонні роботи.  

     Працівники 2 відділення каналу вирубають чагарники на укосах та бермах  підвідних  каналів 

гідротехнічних споруд АС-1 ПК712+36ПКК, РМ-1 ПК831+81ППК та РМ-2 ПК890+53ПКК  та 

чистять від наносів підвідні русла каналів. 

     Відремонтували систему опалення в побутових  будівлях  на гідродільниці  2 – ВК та провели 

заміну опалювального котла на новий більш економний  - «Буран».  

     Відремонтували дах та провели заміну вікон,  дверей  будівлі гідротехніка в селище Лазурне 

Херсонської області Скадовського району. 

     Силами працівників 1, 2 та Перекопського відділень каналу  проводились  поточні ремонти  

механізмів та техніки, які стоять на балансі відділень каналу, якою було перевезено  3012,5 тонни  

вантажу.  

      Проводяться щомісячні ремонтні роботи на мостових переїздах через Північно – Кримський та 

Перекопський канали. 

      Управління Північно-Кримського каналу за 2017 рік виконало наступний обсяг робіт:  

        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Види робіт Показники 

Обсяг земляних робіт, тис. м3 21,723 

Очищення каналу від наносів, тис. м3 14,483 

Виконання бетонних робіт, м3 44,5 

Очищення від рослинності, га 229,01 

Проведення замірів на режим. – спостиреж. мережі,  од. 3320 

Фарбування конструкцій, маркування ГТС, м2 12160 

Виконання ремонту підрядними організаціями, тис грн.. 861,04 

Виконання капітального ремонту, тис. грн.. 947,24 

Перевезено вантажу, тонн 3012,5 

Фактична вартість рем робіт – всього тис.грн. 2535,2 

в тому числі:  

ремонт гідроспоруд, тис.грн. 470,45 

ремонт виробничих  споруд , тис.грн. 870,67 

ремонт механізмів, транспортних засобів та придбання запчастин, тис.грн. 115,71 

обкошування дамб, укосів каналів,  тис.грн.  208,56 

інші витрати, тис.грн. 869,81 


