
Зведепа iнформачiя господарюванпя

Управлiння Пiвнiчно - Кримського каналу
за 9 мiсяцiв 2019 року

Фiнансова звiтнiсть 1тlравлiння надана формою:

Баланс (форма JФl-Dс) на 01 эlсовmня 20l9p,

,Ц,ля заповнення днiпровською водою русла Пiвнiчнол*ýпиlського та

перекопського ка9ыrjв, пiдтримання робочих горизонтiв з метою

забезпечення потрео ";;.";;;;;р;виробйкiв 
у технiчнiй водi управлiння

Пiвнiчно-Кримського каЕаIry протягом 9 .мiсяцiв 
2019 року спрямувало

робоry на виконаннrI комплексних заходiв з утримаЕIня_ __lu"*y 
та Bcix

aiдроr"r,ri**rих споруд на ньому в належному технiчному cTaнr

СтаноМ на 01.10,2019 року Управлiнням Пiвнiчно-Кримського каналу

чкладенi договори ,,u 
"одu.rу 

води з 5 управлiннями водного господарства

fi Ё;;J;i ;;;;i;" ; ;i,ь,оспuироб"иками <супутниками> - 80 од,

В зонi Пiвнiчно-Кримського каналу освоено зрошуваJIьних земель

36,09 тис.га, в т.ч, "io р"' - 6,133 тис,га, (супутЕики) на ПКК та

Перекопського каЕалу - 8,298 тис,га,

Загальний водозабiр iз джерел зрошеЕюI за 9 мiсяцiв 2019 року склав

54з782,7,и".м'.
Подано води: з

- yipa"nirn* BodHozo zоспоdарспва - 369140,2 пucм' ' , 1

- сiльzоспвuроб"u*о, o"yny*nula|D, lцо ylolaltu dozoBopu, nO 
'!!_!!:!.!"!;!" ,--"'- 

ёrurrо* на Oi.io.zot9 року обсяг надходжень коштiв вlд надання

платнихпосJryгюридичниМтафiзичнимособамсклав17836,6тис.грн.'щона
6,8Оlо бiльше нiж за ";;;;i";; 

перiод минулого року (16702,7), Кошти вiл

надання платних послуг були направленi на покриття Дефiциry Заг.JIьЕого

Б;;r,-Ъ-;""уатацiю i р"onо"' об' bKTiB управлiння та сплату обов'язкового

земельногО податку, "*"t бч*,"""о був 
-сплачений 

до бюджетiв мiсцевих та

селищних рад у cyMi 25||,99 тис,грн,

За 9 мiсяцiв 2019 року виконанi peMoHTHi роботи,1 ,уtt,lу -
тис.грн., (за рахунок загаJIьного фонду - З8,94 тис,грн,, спеrтJально_го

892,17 тис.rрЕ, за рахунок матерiалiв придбаних у минулому роц1

|з2з,98
фонду -
- з92,27

тис.грн.), у т. ч:

- капiтальпий ремопт - 1 88,09 тис,грн, (за рахунок.спечiального_фолнду),
]. <КапimальНuй ремонm по заtлiii BiKoHHtM блокiв буdiвлi прохidноi Nol на

mерumорii промuсловоi базu ПКК> - 81,26 muс,zрн,

2. <Капirпацьнuй ремо,нm по замiнi BiKoHiux блокiв буОiвлi елекtпролабораmорii на

перumорii проtt,tuсловоi базu ПККу - 46,52 muс,zрн,

3. кКапimальнuй ремонm аdмiнiсmраmuвiоt буDiвлi на mерumорii zidpo diльнuцi на

78 км ПI(К (за,r"tiна BiKoHHt,lx mа dBepHlM блокiв) > -53,18 muс,zрн,

4. <Капimальнuй ремонm по замiнi се2менmнчх заmворiв пidпiрноi споруdu

пк611+14 ПI{К (експерmuза проекmу) - 7,13 muс,zрн,

- каrrirалоЦе булiвничТво (придбання) - 30,0 тис,грн, (за рахунок

спецiального фонду),



1. <БуdiвнuцлпВо побуmовоi буdiвлi на перumорii днс м1 ПК438+65 першо2о

вiddLцення ПКК (проекmнi робоmu) 30,0 muс.zрн.

- реконструКцiя та рестаВрацiя iнших об'ектiв - 89,04 тис.грн. (за рахунок
спецizrпьного фонду),

l, <РеконспруКцiя zазово| коmельнi iз замiноЮ коплiв на mерumорii промuслово[

базu ПКК (проекmнi робоmu) - 89,04 muс.zрн.

- поточний ремонт - 1016,85 тис.грн. (за рахунок загаJIьЕого фонду -
З8,94 тис.грН., спецiальнОго фондУ _ 585,64 тис.грн, за рахунок матерiалiв
придбаних у минулому роцi - З92,,27 тис.грн.).

Перед початком поливного сезону 20|9 року на ПК З18+25

Перекопського каналу за результатами технiчного обстеження правого
водовипуску в Чаплинський канал, була проведена замiна глибинного
колiсного затвору розмiром 6*2 м, який був виготовлений на базi
спецiалiзованого пiдприемства АТ <Гiдросталь> та встановлений на
гiдроспорудi. KpiM того, на лiвому водовидiлi також було зад,riнено затвор

розмiром 1*2м - на новий; на ПК449+80 для утримання робочих горизонтlв в

руслi Перекопського каналу робiтниками управлiння виконано монтаж
затвору на пiдпiрнiй спорудi з полiгональним водозливом. Змонтованi:
затвор, гвинтовий пiд'емник, перильна огорожа.

Впродовж звiтного перiоду на Головнiй спорудi виконанi роботи з

пiскоструминного очищеЕнrI метЕIлевих конструкцiй та фарбування олiйними
сумiшами механiчного обладнання, мостових переiЪдiв та направJuIючих
шандорних затворiв; поточний ремонт башти }lb2; ремонт пiрсу та огорожi
територii Головноi споруди; закiнчено роботи з облашryвання огорожi з

колючого дроту територii ремонтно-будiвельноi дiльницi.

Протягом звiтного перiоду реryлярно викоЕуються роботи з

вирубування чагарнику на укосах та бермах каЕалу, очищеншI бетонних
eKpaHiB русла KaHaIry, пiдвiдних каналiв гiдrотехнiчних споруд ПС-1, РМ-1,
РМ-2, Головноi споруди Олександрiвського канаIry, Перегороджувальних
споруд та очищення вiд плаваючого смiття, очерету, деревноi порослi
водовидiлiв ПКЗ18 та гiдротехнiчноi споруди на ПК449 Перекопського
KaHaJIy.

Зусиrrлями оглядачiв гiдротехнiчних об'ектiв та механiзаторами
вiддiлень обкошено дамби Пiвнiчно-Кримського каналу, узбiччя дорiг та
промисловi територii, проведено культивацiю мелiоративних земель

дискуванЕя боронами загаJIьною площею - 266,9 га, з них iз застосуванням
механiзацii 150,2 га, вручЕу \|6,7 rа.

З метою належноi та безпечноi експлуатацii дорожнього полотна
працiвниками першого вiддiлення управлiння ГIiвнiчно-Кримського канаJIу
виконаний ямковий ремонт проi'жджоi частини автомобiльних MocTiB Ns 3

(с. Чорrrянка) JФ 5 (с. Щасливе), Nэ б (с. Ювiлейне) та М 8 (с. Брилiвка).

,Щля забезпечення безаварiйного режиму роботи електропостачання на
Перегороджуючiй спорулi Ns 1 та Аварiйному скидi Nч 1 другого вiддiленrrя
каналу, силами робiтникiв електроцеху спiльно з працiвниками вiддiлення



були проведенi насryпнi роботи: обрiзка крон дерев в охороннiй зонi ПII -l0
кВ Ф-8ЗOЗ, ГIJI -10 кВ Ф-8306; замiна роз'еднувача Р-КТП-84 IIЛ -IOKB Ф-
8З0 1 ; полiпшенЕя метаJIевого зв'язку заземлень.

У 3 кварталi поточного року власЕими силами працlвникlв управлlннJ{
виконано ремонт трактора Т-16, в ходi якого проводився ремонт коробки
перемикання передач, ремонт кабiни (зварюва,rьнi роботи), ремонт корзиЕи
акумуляторноi батареi, iз замiною та установкою HoBoi. Проведенi роботи по

ремонту редуктору заднього мосту трактору МТЗ-82. Виконанi зварювальIl1

роботи з ремонту рами та ковша трактора-навантажувача К-700. Проведенi

роботи з вiдновлення причепу 2f|ТС-4, зокрема, виконанi роботи по замiнi
електромережi та стоп сигншriв, листовоi сталi днища причепу, встановленi
HoBi борти. Причеп пофарбований та готовий до роботи.

Протягом звiтного перiоду виконано частковий ремонт автомобiля ГАЗ
З22|З - рихтування, шпаклiвка та фарбуваннrI кузова. Вiдремонтовано
легковий автомобiль ЗАЗ-1102 <Таврiя> - виконана замiна внутрiшнього та
зовнiшнього шрусiв, шарових опор та переднiх амортизаторiв. Проведенi

роботи з ремонту автомобiля IЖ-27l5 1985 року вигryску, а саме зварюва,тьнi,

рихryвальнi та фарбувальнi роботи, виконаний ремонт двиryна автомобiля
(замiна поршневоi групи та головка блока цилiндрiв) та зчеплення (замiна

диску та робочого цилiндру зчеплешrя).

З метою полiпшення умов працi та дотримаЕшI умов технiки безпеки
при виконаннi ремонтних та експJryатацiйних робiт на гiдротехнiчних
спорудах ДНС-1, АС-1, Перекопському каналi виконанi роботи з

виготовленЕя мет€Iпевих трапiв. На ПКЗ22 Перекопського каналу та ДНС
Ns1 було змонтовано трапи загальною довжиною 10 м.п iз черги
запланованих. З метою подовження TepMiHy експлуатацii трапу yci деталi та
поверхнi конструкцii трапу захищеннi шаром фунтовки i двома шарами
олiйноi фарби, рiзьбовi з'еднання покриттi технiчним мастипом. Наступний
запланований етап - монтаж трагry на ГТС АС Ns1.

Власними силами вироблено та встановлено залiзобетонЕу огорожу на
територii ГТС РМ-1 другого вiддiлення каналу загальною довжиною 80,2 м.п.
Закiнчено монтаж огорожi навколо бази першого вiддiлення каналу. Огорожа
встановлена повнiстю до дзеркала води, що значно ускладнить небажаний
доступ до охоронноi територii.

Розпочато плаrrовi роботи з пiдготовки булiвель Пiвнiчно - Кримського
каIIЕlлу до осiнньо-зимового перiоду. Зокрема, виконанi peMoHTHi роботи
покрiвлi будiвлi ремонтно - механiчноr майстернi промисловоi бази

управлiнrrя в об'емi 90 м.кв. та розпочато роботи з ремонту зовнiшнiх мереж
теппопостачання, поточний ремонт будiвель складу та прохiдноi, ремонт
покрiвлi лабораторно-побутового коргryсу та ремонт покрiвлi боксiв
автогаражу.

З метою створення
температурного режиму

комфортних прац1умов
peMoHTi

вlдповlдЕого
у черговомупроводяться роботи



примiщеннi та будiвлi дренажноi Hacocнoi станцii ЛЪ 3 другого вiддiлення
каналу та ремонт адмiнiстративноi булiвлi на промбазi гiдродiльницi. На
даний час виконаЕi роботи: замiна BiKoH, дверей, утепленюI cTiH, замiна
рулонноi покрiвлi на шиферну.

Здiйснено оновленIuI iнформацiйного забезпеченнrI водогосподарських
об'ектiв в зонах виробничоi дiяльностi управлiння. На гiдротехнiчних
спорудах, гiдродiльницях, промислових базах пор)л{ з автомобiльними та
пiшохiдними сполученшIми встановленi iнформацiйнi стенди у кiлькостi 12
одиниць, якi за cвoiм форматом вiдповiдають корпоративному стилю
.Щержавного агеЕтства водних pecypciB УкраiЪи.

З метою полiпшенrrя санiтарного стану, дотриманЕя природоохоронних
вимог та оздоровлення лiсових насаджень Пiвнiчно-Кримського каналу було
проведено лiсопатологiчне обстеження, загшIьЕа площа якого скJIадае 41,6 rа.

На пiдставi матерiалiв лiсовпорядкуваIIнrI та погодженого перелiку
заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв gа 201,9 piK, в поточному роцi
були проведенi лiсозаготiвельнi роботи з вибiрковоi caHiTapHoi рубки в
лiсових насадженнrIх 1-го вiддiлення Пiвнiчно-Кримського каналу. З початку
року заготовлено дiловоi деревини - 9,9 мЗ, дров - 109,52 м3, у т.ч. за 3
квартал дiловоi деревини - 7,7 м3, дров - 39,5 мЗ.

У продовж звiтного перiоду вiдремонтовано 9 гiдротехнiчних споруд,
виконанi роботи з очищеннrI магiстрального каналу вiд HaHociB в обсязi 19,64
,"с.r', викоцанi бетоннi роботи в обсязi 25,4 мЗ, очищення вiд рослинностi в
обсязt 266,9 га, вирубування чагарЕику 18,2 га, обсяг земляних робiт скJIав -
26,814 тис.м3, фарбування конструкцiй та маркування ГТС - 8429 м2,
проведено замiрiв на режимно-спостережув.LIIьнiй мережi 3083 од. Фактична
BapTicTb ремонтно-догJIядових робiт за звiтний перiод скJIала - 1927,4
тис.грн.

,Щержавним агентством водних pecypciB УкраiЪи затверджений
кошторис доходiв i видаткiв (iз змiнами) на 2019 piK у cyMi - З777|,328
тис.грн., у тому числi загальний фонд - 1,9468,4 тис.грн., спецiа_ltьний фонд -
18З02,928 тис.грн. Профiнансовано за звiтний перiод 14795,5 тис.грЕ.

За звiтний перiоД штатна чисельнiсть працiвникiв скJIапа 278 чол.,
середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв - 23З од.. середньомiсячна
заробiтна плата штатних працiвникiв - 6110,0 грн.

ФактичнО використаний фонд оплатИ працi склада е 12969,5О2 тис.грн,
у тому числi загальний фонд 10996,492 тис.грн. та спецiапьний \97З,01
тис.грн. ЗаборгованiСть по заробiТнiй платi вiдсутня. Недоiмок до бюджету та
державних цiльових фондiв немае.

В I_\eHTpi пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв водного господарства
.Щержводагентства, техшколах та управлiннi за 9 мiсяцiв 2019 року пройшли
пiдготовку з пiдвищення квалiфiкацii кацрiв 11l працiвник.



На протязi звiтного перiоду проводилась планомiрна та цiлеспрямована
робота полiпшенпя умов працi, попередженЕя виробничого травматизму та
професiйних захворювань, пожеж, досягненшI безаварiйноi експлуатацii
виробничих об'ектiв з урахуванЕям нормативно-правових aKTiB з охорони
працi та на виконаннjI галузевоi програми полiпшення стану безпеки, гiгiени
працi та виробничого середовища в системi ,Щержводагентства. Протягом
звiтного перiоду не було жодного нещасного випадку на виробництвi, також
вiдсутнi пожежi, займання та дорожньо-транспортнi тrригоди.

Витрати на охорону працi у звiтному перiодi скJI.IJIи 256,208 тис.грн.

Iнвестицiй у господарську дiяльнiсть Управлiння протягом звiтного
перiоду не було.

Керiвництво Управлiнням здiйснюеться нач€Lпьником управлiння та
заступниками начаJIьника управлiння.

Начальник управлiння

Горбlтlова (05 549)7-28-80

ф

С.о.Шевченко
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