
Зведена інформація господарювання 
Управління Північно -  Кримського каналу 

за II квартал 2019 року
Фінансова звітність управління надана формою:

Баланс (форма № 1-де) на 01 липня 2019р.
Управління Північно-Кримського каналу протягом II кварталу 2019 

року спрямувало роботу на виконання комплексних заходів з утримання 
каналу та всіх гідротехнічних споруд на ньому в належному технічному 
стані.

Робітниками першого, другого та Перекопського відділень каналу 
виконуються всі експлуатаційні заходи, щодо заповнення дніпровською 
водою русла Північно -  Кримського та Перекопського каналів, підтримання 
робочих горизонтів з метою забезпечення потреб сільгосптоваровиробників у 
технічній воді.

Станом на 01.07.2019 року Управлінням Північно-Кримського каналу 
укладені договори на подачу води з 5 управліннями водного господарства 
Херсонської області та з сільгоспвиробниками «супутниками» - 66 од.

В зоні Північно-Кримського каналу освоєно зрошувальних земель 
33,235 тис.га, в т.ч. під рис -  6,385 тис.га, «супутники» на ПКК та 
Перекопського каналу -  6,381 тис.га.

Загальний водозабір із джерел зрошення за І півріччя 2019 року склав 
267246,5 тис.м3. Подано води:
-управлінням водного господарства -  183393,9 тис.м ,
-  сільгоспвиробникам «супутникам», що уклали договори з ПКК — 6275, 75 тис.м .

В зв’язку із погодними умовами за І півріччя 2019 року обсяг 
надходжень коштів від надання платних послуг юридичним та фізичним 
особам склав 4365,2 тис.грн., що на -4,3% менше ніж за аналогічний період 
минулого року. Кошти від надання платних послуг були направлені на 
покриття дефіциту загального фонду, експлуатацію і ремонт об’єктів 
управління та сплату обов’язкового земельного податку, який фактично був 
сплачений до бюджетів місцевих та селищних рад у сумі 1594,11 тис.грн.

За І півріччя 2019 року виконані ремонтні роботи на суму -  904,38 
тис.грн., (за рахунок загального фонду -  23,02 тис.грн., спеціального фонду -  
589,33 тис.грн, за рахунок матеріалів придбаних у минулому році -  292,03 
тис.грн.), у т. ч:
- капітальний ремонт -  150,43 тис.грн. (за рахунок спеціального фонду),

1. «Капітальний ремонт по заміні віконних блоків будівлі прохідної №1 на 
території промислової бази ПКК» -  81,26 тис.грн.

2. «Капітальний ремонт по заміні віконних блоків будівлі електролабораторії на 
території промислової бази ПКК» — 46,52 тис.грн.

3. «Капітальний ремонт адміністративної будівлі на території гідро дільниці на 
78 км ПКК (заміна віконних та дверних блоків)»  — 15,52 тис.грн.

4. «Капітальний ремонт по заміні сегментних затворів підпірної споруди 
ПК611+14 ПКК (експертиза проекту) -  7,13 тис.грн.



- капітальне будівництво (придбання) -  30,0 тис.грн. (за рахунок 
спеціального фонду),

1. «Будівництво побутової будівлі на території ДНС №1 ПК438+65 першого 
відділення ПКК (проектні роботи) — 30,0 тис.грн.
-  реконструкція та реставрація інших об’єктів -  89,04 тис.грн. (за рахунок 
спеціального фонду),

1. «Реконструкція газової котельні із заміною котлів на території промислової 
бази ПКК (проектніроботи) -  89,04 тис.грн.

-  поточний ремонт — 634,91 тис.грн. (за рахунок загального фонду — 
23,02 тис.грн., спеціального фонду — 319,86 тис.грн, за рахунок матеріалів 
придбаних у минулому році -  292,03 тис.грн.).

Ремонтні та експлуатаційні заходи у 1-2-му кварталі 2019 року 
виконувались згідно затверджених планів та графіків.

На Перекопського каналу ПК 318+25 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» та встановлений на 
гідроспоруді. Крім того, на лівому водовиділі також було замінено затвор 
розміром 1 *2м - на новий; на ПК449+80 для утримання робочих горизонтів в 
руслі Перекопського каналу робітниками РММ виконано монтаж затвору на 
підпірній споруді з полігональним водозливом. Змонтовані: затвор,
гвинтовий пІд’ємник, перильна огорожа.

На Головній споруді виконані роботи з піскоструминного очищення 
металевих конструкцій та фарбування олійними сумішами механічного 
обладнання, мостових переїздів та направляючих шандорних затворів; 
поточний ремонт башти №2; ремонт пірсу та огорожі території Головної 
споруди; закінчено роботи з облаштування огорожі з колючого дроту 
території ремонтно-будівельної дільниці;

Власними силами вироблено та встановлено залізобетонну огорожу на 
території ГТС РМ-1 другого відділення каналу загальною довжиною 80,2 м.п.

Протягом звітного періоду регулярно виконуються роботи з 
вирубування чагарнику на укосах та бермах каналу, очищення бетонних 
екранів русла каналу, підвідних каналів гідротехнічних споруд ПС-1, РМ-1, 
РМ-2, Головної споруди Олександрівського каналу, перегороджувальних 
споруд та водовиділІв на ПК318, гідротехнічної споруди на ПК449 
Перекопського каналу від плаваючого сміття, очерету, деревної порослі.

Виконані -  ямковий ремонт проїзної частини дорожнього полотна, 
вапняне фарбування, очищення від грунту та відновлення перильних 
огороджень автодорожніх мостів.

Постійно проводяться ремонтно-відновлювальні роботи 
електросилового обладнання на гідротехнічних спорудах каналу та роботи з 
ремонту техніки та механізмів



На промисловій базі управління розпочато роботи з ремонту зовнішніх 
мереж теплопостачання; поточний ремонт будівель складу та прохідної; 
ремонт покрівлі лабораторно-побутового корпусу; ремонт боксів автогаражу;

У продовж звітного періоду відремонтовано 9 гідротехнічних споруд, 
виконані роботи з очищення магістрального каналу від наносів в обсязі

■7 п в
19,154 тис.м , виконані бетонні роботи в обсязі 14,8 м , очищення від 
рослинності в обсязі 78,2 га, обсяг земляних робіт склав — 23,934 тис.м , 
фарбування конструкцій та маркування ГТС -  7941м , проведено замірів на 
режим,- спостереж. мережі 1986 од. Фактична вартість ремонтно-доглядових 
робіт за звітний період склала -  1380,1 тис.грн.

Державним агентством водних ресурсів України затверджений 
кошторис доходів і видатків (із змінами) на 2019 рік у сумі -  31958,4 тис.грн., 
у тому числі загальний фонд -  19468,4 тис.грн., спеціальний фонд -  12490,0 
тис.грн. Профінансовано за звітний період 9766,4 тис.грн.

За звітний період штатна чисельність працівників склала 278 чол., 
середньооблікова кількість штатних працівників -  235 од., середньомісячна 
заробітна плата штатних працівників -  5706,0 грн.

Фактично використаний фонд оплати праці складає 8066,585 тис.грн, у 
тому числі загальний фонд 7288,604 тис.грн. та спеціальний 777,981 тис.грн. 
Заборгованість по заробітній платі відсутня. Недоїмок до бюджету та 
державних цільових фондів немає.

В Центрі підвищення кваліфікації працівників водного господарства 
Держводагентства, техшколах та управлінні за 1 півріччя 2019 року пройшли 
підготовку з підвищення кваліфікації кадрів 81 працівник.

На протязі звітного періоду проводилась планомірна та цілеспрямована 
робота поліпшення умов праці, попередження виробничого травматизму та 
професійних захворювань, пожеж, досягнення безаварійної експлуатації 
виробничих об’єктів з урахуванням нормативно-правових актів з охорони 
праці та на виконання галузевої програми поліпшення стану безпеки, гігієни 
праці та виробничого середовища в системі Держводагентства. Протягом 1 
півріччя не було жодного нещасного випадку на виробництві, також відсутні 
пожежі, займання та дорожньо-транспортні пригоди.

Витрати на охорону праці у звітному періоді склали 98,73 тис.грн.

Інвестицій у господарську діяльність Управління протягом звітного 
періоду не було.

Керівництво Управлінням здійснюється начальником управління, 
головним інженером та заступником начальника управління.

Начальник управління 

Горбунова(05549)7-28-80

С.О.Шевченко



Додаток 1
до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерською обліку в державному секторі 10 1 
«.Подання фінансової звітності»

Установа
Територія
Організаційно-правова форма 
господарювання 
Орган державного управління 
Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн 
Періодичність: проміжна

КОДИ
Дата (рік, місяць* число) 2 0 1 9  0 7  0 1

У п равл ін н я  П івн іч н о -К р и м ськ о го  к ан алу за ЄДРПОУ 0 1 0 3 4 6 5 6  .

Т авр ій ськ за КОАТУУ 6 5 1 0 7 7 0 8 0 0

Д е р ж ав н а  орган ізац ія  (установа, заклад )
за КОПФГ 4 2 5

Д е р ж ав н е  аген тство  во д н и х  р е су р с ів  У країн и за КОДУ 3 8 0 9 4

Д о п о м іж н а  д ія л ьн ість  у  р о сли н н и ц тв і за КВЕД 0 1 .6 1

БАЛАНС
на 01 липня 2019 року

Форма №1-дс

АКТИВ
Код

рядка
На початок 

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду

1 2 3 4 '

І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
Основні засоби: 1000 106820399 106965329

первісна вартість 1001 423508092 423653342

знос 1002 316687693 316688013
Інвест иційни нерухоміст ь: 1010 - -

первісна вартість 1011 - -
знос 1012 - -

Н ематеріальні активи: 1020 100959 100959

первісна вартість 1021 231140 231140

накопичена амортизація 1022 130181 130181
Незавершені капітальні інвестиції 1030 542833 657920
Довгострокові біологічні акт иви: 1040 - -

первісна вартість 1041 - ' -
накопичена амортизація 1042 - -

Запаси 1050 3320112 3878055

Виробництво 1060 - 1
Поточні біологічні активи 1090 - -
Усього за розділом І 1095 110784303 111602263

II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Довгострокова дебіторська заборгованість 1100 - -
Довгострокові фінансові інвест иції, у  тому числі: 1110 - -

цінні папери* крім акцій 1111 - -
акції та інші форми участі в капіталі 1112 ' - -

П от очна  деб іт орська  заб оргован іст ь:

за розрахунками з бюджетом 1120 598954 330663
за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125 1744137 3477556
за наданими кредитами 1130 - -
за виданими авансами 1135 - 16331



р

за розрахунками із соціального страхування 1140 15215 4864
за внутрішніми розрахунками 1145 _
інша поточна дебіторська заборгованість 1150 194513 194513

Поточні фінансові інвестиції 1155 _
Г рош ові кош т и т а їх екв іва лен т и  розпо р яд н и к ів
бю дж ет них кош т ів т а д ер ж а вн и х  ц ільових ф онд ів  у:

національній валюті, у  т ому числі в: 1160 4221824 1884809
касі 1161 5252 4824
казначействі 1162 4216572 1879985
установах банків 1163 _
дорозі 1164 _
іноземній валюті 1165 _

К ош т и бю дж ет ів т а ін ш их к л ієнт ів  на:

єдиному казначейському рахунку 1170 _
рахунках в уст ановах банків, у  т ому числі в: 1175 _
національній валюті 1176 _

іноземній валюті 1177 _
Інші фінансові активи 1180 _
Усього за розділом I I 1195 6774643 5908736

\ІІІ. В И ТРАТИ  М А Й БУ ТН ІХ  П ЕРІО Д ІВ 1200 40001 11978
БАЛАНС ' . , у ; /  .. ... ' 1300 117598947 117522977

ПАСИВ Код На початок На кінець
рядка звітного періоду звітного періоду

1 2 3 4
І. ВЛАСНИЙ к а п іта л  та  ф ін а н с о ви й  результат
Внесений капітал 1400 423698620 423843870
Капітал у дооцінках 1410 25258 25258
Фінансовий результат 1420 -307001060 -307124786
Капітал у підприємствах 1430 _
Резерви 1440 _
Цільове фінансування 1450 542833 657920
Усього за розділом І 1495 117265651 117402262
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ----------------------------
Д о вгост рок ові зо б о в  ’я за н ня:

за цінними паперами 1500 _
за кредитами 1510
інші довгострокові зобов’язання 1520 • _

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1530
П от очні зо б о в  ’язан ня:

за платежами до бюджету 1540 305472 749
за розрахунками за товари, роботи, послуги 1545 -

за кредитами 1550 _
за одержаними авансами 1555 15576 115851
за розрахунками з оплата праці 1560 12248 4115
за розрахунками із соціального страхування 1565 _
за внутрішніми розрахунками 1570 _
інші поточні зобов’язання, з них: 1575

за цінними паперами 1576 _
Усього за розділом I I 1595 333296 120715
III. ЗА БЕ ЗП Е Ч Е Н Н Я 1600 -

4




