Звіт про діяльність
управління Північно - Кримського каналу
за 1 півріччя 2019 року
виконання ремонтно-доглядових робіт.
За І півріччя 2019 року виконані ремонтні роботи на загальну суму – 904,38
тис.грн.
Роботи з поточного ремонту виконано на суму - 634,91 тис.грн.:
1. на Головній споруді:
- виконувались 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;
- закінчені роботи з облаштування огорожі з колючого дроту території ремонтнобудівельної дільниці;
2. 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;
3. на ПК 318+25 Перекопського каналу 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» в місті Нова Каховка (на суму 198,0 тис.грн.) та 22
березня 2019 року встановлений на гідроспоруді. Крім того, на лівому водовиділі
також було замінено на новий затвор розміром 1*2м;
4. на ПК 449+80 для утримання робочих горизонтів в руслі Перекопського каналу
робітниками ремонтно-механічної майстерні виконано монтаж затвору на підпірній
споруді з полігональним водозливом. Змонтовані: затвор, гвинтовий під’ємник,
перильна огорожа. Проведено випробування роботи механічного обладнання.

Регулярно виконувались роботи з очищення бетонних екранів русла каналу,
підвідних каналів гідротехнічних споруд другого відділення каналу - ПС-1, РМ-1,
РМ-2; першого відділення каналу - Головної споруди Олександрівського каналу;
перегороджувальних споруд та водовиділів на ПК318; гідротехнічної споруди на
ПК449 Перекопського каналу та вирубування чагарнику на укосах та бермах каналу.
Виконані роботи були направлені на очищення споруд від плаваючого сміття,
очерету, деревної порослі,
Виконувались роботи з очищення від ґрунту та ямковий ремонт проїзної
частини автодорожніх мостів, роботи з відновлення перильних огороджень.
На виконання заходів згідно наказу Держводагентства України №139 від
12.03.2019 року «Про заходи щодо забезпечення сталого функціонування
водогосподарської галузі у 2019 року» управлінням виконувались роботи з
приведення до належного естетичного стану будівель, прилеглих територій,
дільниць за рахунок власних надходжень. В червні поточного року власними силами
працівників виробничих підрозділів встановлено збірну залізобетонну огорожу на
території водозабірної споруди РМ-1 на 83 км другого відділення каналу (2 етап).
Власними силами виготовлено та встановлено огородження загальною площею
118,8 м.кв., довжиною 79,2 м.
Поступово виконується заміна інформаційних стендів у корпоративному стилі
на головних спорудах та відділень каналів.
Постійно ведуться роботи з ремонту техніки та механізмів з метою
підтримання в робочому стані силами працівників дільниці автогаражу.
Працівниками електроцеху управління було виконаний великий об’єм робіт з
поточного ремонту електрообладнання та освітлювальної мережі, а також виконані
реконструкції діючих застарілих та енергонеефективних систем електропостачання
та освітлення, як зовнішнього, так і внутрішнього на Головній споруді.
Постійно проводяться ремонтно-відновлювальні роботи електросилового
обладнання на гідротехнічних спорудах каналу.
За 1 квартал 2019 року виконано:
- монтаж освітлення у охоронній зоні на гідротехнічній споруді 61км із
застосуванням світлодіодних світильників;
- ревізія електрообладнання на ПС №1;
- ремонт силового кабелю 0,4 кВ із застосуванням з’єднувальних муфт, що
забезпечує живлення на ПС №1.
Виконано освітлення території будівлі гідротехніків смт. Лазурне
Скадовського району Херсонської області, зі встановленням енергозберігаючих
світлодіодних прожекторів.
На протязі І півріччя 2019 року вартість виконаних робіт
- з капітального ремонту склала - 150,43 тис.грн. (за рахунок спеціального
фонду), в тому числі:
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 гідродільниці 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.
- з капітального будівництва на суму - 30,0 тис.грн. (за рахунок спеціального
фонду):
1. «Будівництво побутової будівлі на території ДНС №1 ПК438+65 першого
відділення ПКК (проектні роботи).
- з реконструкції на суму – 89,04 тис.грн. (за рахунок спеціального фонду);
1. «Реконструкція газової котельні із заміною котлів на території промислової
бази ПКК (проектні роботи).
Робітниками першого, другого та Перекопського відділень управління ПівнічноКримського каналу виконуються всі експлуатаційні заходи щодо підтримання
робочих горизонтів з метою надання послуг споживачам Херсонської області з
подачі води (перекидання води на зрошення сільськогосподарських культур).
В цілому управління Північно-Кримського каналу за перше півріччя 2019 року
здійснило виконання за такими показниками:
Види робіт
Обсяг земляних робіт, тис. м3
Очищення каналу від наносів, тис. м3
Виконання бетонних робіт, м3
Очищення від рослинності, га
Обробка гербіцидами, га
Проведення замірів на режим. – спостиреж. мережі, од.
Фарбування конструкцій, маркування ГТС, м2
Виконання капремонту, тис грн.
Капітальне будівництво об’єктів (придбання), тис.грн.
Реконструкція об’єктів

Показники
23,934
19,154
14,8
78,2
2,25
1986
7941
150,43
30,0
89,04

Виконання ремонту підрядними організаціями, тис грн.
67,80
67,8
Фактична вартість рем. робіт – всього тис.грн.
1380,1
в тому числі вартість використаних матеріалів:
567,11
на ремонт гідроспоруд, тис.грн.
115,26
на ремонт виробничих споруд , тис.грн.
80,2
на ремонт механізмів, транспортних засобів та придбання запчастин, 290,9
тис.грн.
на інші витрати , тис.грн.
80,75
Начальник управління ПКК ______________ С.Шевченко

