
Зведепа iнформацiя господарювання
Управлiння Пiвнiчно - Кримського капалу

за 2019 piK

Фiнансова звiтнiсть управлiння падана формами:
Баланс (форма ЛЬl-dс) на 01 сiчня 2020р.
Звim про фiнансовi резульmаmu за 2079 piK (форма M2-dc)
Звim про руж zporuoBrlx KoalmiB за 2019 piK (форма ЛЬ3-dс)

Для заповнення днiпровською водою русла Пiвнiчно - Кримського та
Перекопського каналiв, пiдтриманrrя робочих горизонтiв з метою
забезпечення потреб сiльгосптоваровиробникiв у технiчнiй водi управлiнrrя
Пiвнiчно-Кримського кан€шу протягом 2019 року спрямувало роботу на
виконаншI комплексних заходiв з утримання каналу та Bcix гiдротехнiчних
споруд на ньому в нzIлежному технiчному cTaHi

В зонi Пiвцiчно-Кримського каналу освоено зрошув€Iльних
земель 36,11 тис.га, в т.ч. пiд рис - б,l33 тис.га, (супутники) Еа ПКК та
Перекопського KaHaJIy - 8,298 тис.га., укладенi договори на подачу води з 5
управлiннями водного господарства XepcoHcbKoi областi та з
сiльгоспвиробниками (супутниками> - 80 од.

Загальний водозабiр iз джерел зрошення за 2019 piK склав 55З151,,2 тис.м3.
Подано води:
- уtравлiнням BodHozo zоспоdарсmва - 397620,б пuс-м3,
- сiльzоспвuробнuкФt ксупуmнuкtL\D, lцо укла]lч ёоzоворu з ПКК- 2498],6 muс.м3,

У 2019 роцi виконанi peMoHTHi роботи на суму - 2456,52 тис.грн., (за
рахунок загаJIьIIого фонду - 47,73 тис.rрн., спецiального фонду - 1966,17
тис.грн, за рахуноК матерiалiВ придбалиХ у минулому роцt - 442,62 тис.грн.),
ут.ч:
- капiтальний ремонт - З52,6З тис,грЕ. (за рахунок спецiатrьного фонду),]. <Капimмьнuй ремонm по замiнi BiKoHHux блокiв буdiвлi прохidноi Np] на
перumорii промuсловоi базu ПКК> - 81,26 muс.ерн,

2. <Капimмьнuй ремонm по замiнi BiKoHHux блокiв буdiвлi елекmролабораmорii на
mерumорii прол4uсловоi базu ПКК> - 46,52 muс,zрн.

3. кКапimапьнuй ремонm аdмiнiспраmuвноt буdiвлi на mерumорii zidроdiльнuцi на
78 км ПКК (замiна BiKoHHux mа dBepHtB блокiв) > -53,19 muс,zрн.

4. <Капimальнuй ремонm по замiнi ceZMeHmHlM заmворiв пidпiрноi споруdч
ПК61 l + 14 ПI{К (експерmuза проекп,lу) - 7,1 3 muс.zрн.

5. <Капimмьнuй ремонm adMiHicmpamuBHoi буdiвлi на mерumорit промuсловоi базч
ПКК (заuiна BiKoHHtM блокiв) - 164,53 muс.zрн.
- капiтальне будiвництво (придбання)
спецiального фонду),

- 655,24 тис.грн. (за рахунок

l. <Буdiвнuцmво побуmовоi буdiвлi на mерumорii,ЩНС Nэl пК438+65 перlлоZо
вiddiлення ПКК (проекmнi робоmu) - 30,0 muc.zpH,

2. <Буdiвнuцmво побуmовоt буdiвлi на mерumорi:i !НС Nэt пк438+65
вiёdiлення ПКК (буdiвельнi робоmu, mехнааtяd) _ 5 16,52 muc.zpt.

2. кБуdiвнuцmВо меmалево[ оzороэtсi лперumорit dpeHactcHoi Hacoclot сmанцit Nч3
ПК955+20 ПКЮ) - 108,72 muс.zрн.

перu]оZо



- реконструкцiя та реставрацiя iнших об'ектiв - 89,04 тис.грн. (за рахунок
спецiального фонду),

1, <Реконсmрукцiя zазовоi' коmельнi iз замiною коmлiв на mерumорii промuсловоi
базu ПКК (проекmнi робоmu) - 89,04 rпuс.zрн.

- поточний ремонт - 1359,61 тис.грн. (за рахунок запuIьного фонду -
47,7З тис.rрн., спецiального фонду - 869,26 тис.грн, за рахунок матерiа-пiв
придбаних у минулому роцi- 442,62 тис.грн.).

Оновлення обладнання i предметiв довгострокового користув4ння, за

рахунок власних надходжень, отриманих як плата за послуги у 2019 роцi на
суму l166,3 тис.грн.

Впродовж звiтного перiоду на Головнiй спорудi виконанi роботи з
пiскоструминного очищення металевих конструкцiй та фарбування олiйними
сумiшами механiчного обладнаrrяя, мостових переiздiв та направJU{ючих
шандорних затворiв; поточний ремонт башти J\Ъ2; ремонт пiрсу та огорожi
територii Головноi споруди; закiнчено роботи з облаштування огорожi з
колючого дроту територii ремонтно-будiвельноi дiльницi.

На ПК 318+25 Перекопського каналу проведена замiна глибинного
колiсного затвору розмiром 6*2 м, який був виготовлений на базi
спецiалiзованого пiдприемства АТ <Гiдросталь> та встановлений Еа
гiдроспорудi. KpiM того, Еа лiвому водовидiлi замiнено затвор розмiром 1*2м
- Еа новий; на ПК449+80 для утримання робочих горизонтiв в руслi
Перекопського канму робiтниками управлiнrrя виконано монтаж затвору на
пiдпiрнiй спорудi з полiгональним водозливом. Змонтованi: затвор,
гвинтовий пiд'емник, перильна огорожа.

Реryлярно виконувались роботи з вирубування чагарнику на укосах та
бермах каналу, очищення бетонних eKpaHiB русла KaHaIry, пiдвiдних каналiв
гiдротехнiчних споруд ПС-1, РМ-1, РМ-2, Головноi споруди
Олександрiвського каналу, ПерегороджувuIльних споруд та очищеЕня вiд
плаваючого смiття, очерету, деревноi порослi водовидiлiв ПКЗ18 та
гiдротехнiчноi споруди на ПК449 Перекопського каналу.

Зусиллями оглядачiв гiдротехнiчних об'ектiв та механiзаторами
вiддiлень обкошено дамби, узбiччя дорiг та промисловi територii загальною
площею - З\З,6 га, з них iз застосуванням механiзацii 182,3 га, BpyrHy 131,3
га.

З метою належноi та безпечноi експлуатацii дорожнього полотна
працiвниками першого вiддiленrrя каЕалу виконаний ямковий ремонт
проikджоi частини автомобiльних MocTiB Ne 3 (с.Чорrrянка), Nэ 5 (с.Щасливе),
JФ б (с. Ювiлейне) та N9 8 (с. Брилiвка).

Для забезпечення безаварiйного режиму роботи електропостачання на
Перегороджуючiй спорулi Ns 1 та Аварiйному скидi J\! 1 другого вiддiленrrя
канаIry, силами робiтникiв електроцеху спiльно з працiвниками вiддiлення
були проведенi насryпнi роботи: обрiзка крон дерев в охороннiй зонi ГUI -10



кВ Ф-8З03, ПЛ -10 кВ Ф-8306; замiна роз'еднувача Р-КТП-84 ПЛ -10кВ Ф-
830 l ; полiпшення метiulевого зв'язку заземлень.

На протязi року власними силами працiвникiв автотранспортного цеху
викоЕано: ремонт трактора Т- 1 6, трактору МТЗ-82, трактора-навантажувача
К-700, причепу 2ПТС-4, ремонт легкових автомобiлiв - ГЖ З221З,

автомобiля ЗАЗ- 1 1 02 <Таврiя>, автомобiля IЖ-27 1 5.

З метою полiпшення умов працi та дотримаЕшI умов технiки безпеки на

гiдротехнiчних спорудах Д{С-1, AC-l, Перекопському каналi виконанi

роботи з виготовлення та MoHTzDKy металевих трапiв довжиною 37 м.п.

Для обмеження доступу сторонЕlх oclb на оO'екти управлlннJI на

територii дренажноi HacocHoi станцii NsЗ на 96 км магiстрального каналу
об'екти управлlннJIобмеження сторонЕlх осiб

побудована огорожа з метаJIевих секцiй та стовпiв з ПВХ покритгям
загаJIьною довжиною 258 м.п. Власними силами працiвникiв РБ,Щ вироблено
та встановлеЕо залiзобетонну огорожу на територii гiдротехнiчноТ споруди
РМ-1 другого вiддiленrrя канаJIу загаJIьною довжиною 80,2 м.п. На територii
промбази управлiння Пiвнiчно - Кримського канЕrлу здiйснено монта)к

автоматичних вiдкотних в'iЪних BopiT. Ворота, моIIтаж та пiдключенrrя
автоматики виконано власними силами працiвникiв управлiння.

.Що осiнньо-зимового перiоду виконанi заходи з пiдготовки будiвель
Пiвнiчно - Кримського KaHmIy, зокрема, поточний ремонт покрiвлi будiвлi

ремонтно - механiчноi майстернi площею 90 м.кв., улаштування системи
водовiдведення покрiвлi центрального диспетчерського пуЕкту на Головнiй
спорудi ПКК.

З метою створеЕшI
температурного режиму

комфортних умов працi
виконанi peMoHTHi роботи

будiвель, виробничих, побутових примiщень iз
енергозберiгаючих матерiалiв та конструкцiй. Загальна
дверних та вiконних блокiв склала 1l9,4 м.кв.

На протязi року були виконанi проектнi роботи та будiвництво
побутовоi будiвлi на територii дренажноi HacocHoi станцii JФl l-го вiдцiлення
каналу. Нова будiвля призначена для цiлодобового перебування чергового
персоналу для монiторинry рiвня фунтових вод на небезпечних дiлянках
вiддiлення каналу, оперативних дiй у разi виникнеЕня надзвичайних. або
аварiйних сиryацiй та виконаЕня заходiв по захисту вiд пiдтоплення
прилеглих територiй в зонi ПКК.

Здiйснено оItовленнrI iнформацiйного забезпеченЕrI водогосподарських
об'ектiв в зонах виробничоi дiяльностi управлiння. На гiдротехнlчних
спорудах, гiдродiльницях, промислових базах пор}п{ з автомобiльними та
пiшохiдними сполученнями встановленi iнформацiйнi стенди в кiлькостi 12

та вlдповlдного
адмiнiстративних

застосуванням
площа замiнених

одиниць.



З метою полiпшення санiтарного стану, дотримання природоохоронних
вимог та оздоровлеIrня лiсових насаджень Пiвнiчно-Кримського каналу було
проведено лiсопатологiчне обстеження, запuIьною площею 41,6 га.

На пiдставi матерiалiв лiсовпорядкуванIuI та погоджеЕого перелiку
заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв у 20|9 роцi проведенi
лiсозаготiвельЕi роботи з вибiрковоi санiтарноi рубки в лiсових насадженнях
1-го i 2-го вiддiлень Пiвнiчно-Кримського каналу. Заготовлено дiловоi
деревини - 18,8 м3, дров - 204,7 м3. З метою переробки деревноi порослi
мшrих дiаметрiв для подальшого використzIннJI в якостi альтернативного
пzIлива управлiнням придбано сучасний подрiбнювач деревини.

У продовж звiтного перiоду вiдремонтовано 9 гiдротехнiчних спор}дl
виконанi роботи з очищення магiстрального кан,rлу вiд HaHociB в обсязi 20,3
тис.мЗ, виконанi бетоннi роботи в обсязi 26j мЗ, очищення вiд рослинностi в
обсязi 313,6 га, вирубування чагарнику 31,24 ra, обсяг земляних робiт склав -
29.6 тис.мЗ, фарбування конструкцiй та MapKyBaHHlI ГТС - 10,012 тис. м2,
проведено замiрiв Еа режимно-спостережув€Iльнiй мережi 4159 од. Фактична
BapTicTb ремонтно-догJuIдових робiт за звiтний перiод склапа - 2407,2
тис.грн.

Протягом 2019 року управлiнrr,я праIцовало над збiльшенням обсягiв
надаЕня платних послуг юридичним та фiзичним особам. За 2019 piK обсяг
надходжеЕь коштiв вiд надання платних посJryг склав 20170,7 тис.грн.,
(19556,8 тис.грн - 2018 р), що на 3,1О% бiльше нiж за 2018 piK,

з нuх:
- за послуzu, lцо наdаюmься бюdэюеmнuмu услпанова зzidно з ix основною

diяльнiсmю - 19З36,57 muc.zpH.,
- вid dоDаmковоI (zоспоdарськоt) diмьносmi - 527,14 muс.zрн.,
- Bid реалiзацit в успановленому поряdку майна (крiлl Hepycoшozo майна) -

306,96 muс.zрн.

Кошти вiд надання платних послуг були направленi на покриття
дефiциту загальцого фоrrду, експлуатацiю i ремонт об'ектiв та сплату
обов'язкового земельного податку, який фактичЕо був сплачений до
бюджетiв мiсцевих та селищних рад за 2019 piK у cyMi 3690,94 тис.грн. (75,0
тис.грн за рахунок загального фонду та З6|5,94 за рахунок спецiального
фонду)

.Щержавним агентством водних pecypciB Украiни затверджений
кошторис доходiв i видаткiв (iз змiнами) *та 2Ol9 piK у cyMi - З8l17,i65
тис.грЕ., у тому числi загальний фонд - 19447,89 тис.грн., спецiальний фонд
- 18669,З75 тис.грн. Профiнансовано за 2019 piK звiтний перiод 19430,69
тис.грн.

Штатца чисельнiсть працiвникiв cTaIloM на 31.12,2019 р. склала 278
чол., середньооблiкова кiлькiсть штатЕих працiвникiв - 2З| од..
середньомiсячна заробiтна плата штатцих працiвникiв - 6594,0 грн.

Фактично використаний фонд оплати працi складае 18З84,З2 тис.!рн, у
тому числi загальний фонд 14641,5 тис.грн. та спецiальнийЗ742,82 тис.грн.



Заборгованiсть по заробiтнiй платi вiдсутня. Недоiмок до бюджету та

державнIл( цiльових фондiв немае.

В Щентрi пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв водного господарства

,Щержводагентства, техшколах та управлiннi за 2019 piK пройшли пiдготовку з

пiдвищення квалiфiкацii кадрiв 176 працiвник.

На протязi звiтного перiоду проводилась планомiрна та цiлеспрямована

робота полiпшення умов працi, попередження виробничого травматизму та
професiйних захворювань, пожеж, досягненнrI безаварiйноi експrryатацii
виробничих об'ектiв з }?ахуванням нормативно-правових актlв з охорони
працi та на виконання 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 пригоди.

Витрати на охорону працi у звiтному перiодi скI€tли З34,02 тис.грн.

Iнвестицiй у господарську дiяльнiсть Управлiння протягом звiтного
перiоду не було.

Керiвництво Управлiнням здiйснюеться нач€Lпьником управлiння та
заступниками нач€}льника управлiння.

В.о.Нача:tьника управлiння

Горбl,нова (05549)7-28-80

fu1
е. Шешеня



доНацiонФьяоl!'оlOжсняя (Фларrt)
бухm]еF-ькоru о{пi*у в д.ржавло у ч.fiФi l0l
(ПФrпп, фillапсовоi звiтнфП,

Установа

Територй

фганiзацiйно-правова форма
господарювання

фгав лержавного управлiння

Вид економiчноТ дiяльностi

Одиниця вимiру; Фц
Перiодичнiсть: рiчна

Управлiяня ПiввiчнФ,Кримського кацаJry

Таврiйськ

Державна органiзацiя (установа, заклад)

Державне агентство водlих pecypciB Украiни

за еДРПОУ
за КоАТУУ

за КоПФГ

.Щопомiжна дiяльнiсть у рослипництвi

за КО.ЩУ

за квЕд

БАлАнс
на 01 сiчня 2020 року

коди
2о20 01 01

010з4656

65l0770800

425

з8094

01.6l

Форма Л!l-дс

Актив Код
рядкд

на початок
звiтлrого перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

1 2 з 4

I. IIЕФIНЛНСОВI АКТИВИ
ocHoBHi засобu: I000 l06820399 з75з83089

первiсна варlпiсlпь l00 ] 42з508092 693680662

1оо2 ]1668769з з1829,751з

I н в есп uцiйна HepyxoMiclrl ь a I010

первiсна варпiспь ]01l
1012

Нецапrерiальнi ак uвu: 1020 100959
,77845

первiсна варпiсtпь 102l 2з||40 2з 1 140

1 l а уо пчч е н а cl.fu l орпllз ац l я l022 l з0l81 l5з295

Незавершеяi капiтмьнi iявестицii 10з0 5428зз 626928

До Bzoctltpo ков i бiоло z iч н i акlп u в u : 1040

первiсна варmiсmь l041

наrап чена аморпuзацiя ] 042

запаси

ВирбЕицrво

поточнi бiологiчнi активи

l050 зз201l2 з800899

l060

l090

Усьо2о за рфdhом I 1095 l10784з03 з7988876I

П. ФIIIАНСОВI ЛКТИВИ
Довгосфокова дебiторська заборговавiсть l100

Довёосrrlроковi фiнаl!соаi iнвеспацii, у пloJlly чllсцi: 1110

цiннi папери. KpiM акцiй 11l l

акцii та iнmi форми участi в капiталi 1112

Поmочна dебimорська заборzованiспь:

за розрахунками з бюджетом 1120 598954 193658

за розрмуяками за товари, роботи, послупI 1125 17441з7 l9,10116

за яадaними кредитами

за виданими авансами

l1з0
11з5



за розрмунками lз соцlмыtого страхуваI{ня 1 140 15215 455l

за внутрlшtllми розрах)лками l l45

iнша поточна дебiторська заборгованiсть l l50 l9451з I945lз

Поточнi фiнансовi iявестиuii l l55

Гроluовi коu,|пч па ii еквiвменпlll розпоряdнчкiв
бюdэtсепнtLх кошmiв па dерJrcавнuх цiъьовuх фонdiв у-,

tlацaоllмыIlu вlulюпl, у lпому чuслl в: l l60 42z|824 5418549

l161 5252 2t88

l l62 42|6572 5416361

1,)сlпановах oaHKlB 116з

аорозi 1164

lнозецнlu BMl()пl l I65

коtuпч бюdэtсеtпiв пq iншuх мiенпliв но:

сдиному казначейському рахунку ]]70

pgt1ll(Lx в ycпatloqltr бапкiв, у mо,uу чuспi в: l l75

1lац|онмь1l|u вмlоml l l76

Iноземнl|l в&|]юп1l 1177

lншi фiuмсовi активи l l80

Усьо2о за рфlhо]п II l195 6,71464з
,7,181441

IП. ВИТРЛТИ МЛЙБWНIХ ПЕНОДIВ l200 40001 2,7296

1300 117598947 з8769,75о4

пАсив код
рядка

на початок
звiтноfо перiоду

на кiнець
звiтного перiоду

1 2 з 4

I. ВЛЛСНИЙ КАПIТАЛ ТА ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
вЕесеяий капiтм l400 42з698620 426602r'54

Капiтал у дооцiЕках l410 25258 26,7294294

Фiнансовий результат 1420 -J0700l060 -з06857868

Каrriтал у пiдпри€мствах l4з0

Резерви 1440

Цiльове фiнансування l450 5428зз 626928

Усьо?о за рфаiпо.м I 149s l1726565l ] 87665508

п. зоБов,язАння
,Щовео спро KoBi з обов' ю ан ня :

за цlнними паперами 1500

за кредr.tтами l5l0

iншi довгостоковi зобов'язання l520

поточна заборюванiсть за довгостоковими зобов'язапнями l5з0

поtпочнi зобо в' язq н ня :

за платежами до бюджеry ] 540 з054,72 887

за розрахунками затовари, роботи, послуги 1545

за кредитами l550

за одержаними авансами ] 555 155,76 2,1збз

за розрахунками з оплати прац1 1560 l2248 з664

за розрмунками iз соцiмьною страхування ] 565

за внутрцлmми розрмуtlкalми l570

iншi поточнi зобов'язанIlя! з них: l575

за цlнними паперамrt 1516

ycbozo за розdiпом II 1595 ззз296 з]996

IIL ЗДБЕЗПЕЧЕННЯ 1600
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