Експлуатаційні заходи
Управління Північно – Кримського каналу
за І квартал 2020 року
За І квартал 2020 року виконані ремонтні роботи на суму – 794,89
тис.грн., (за рахунок загального фонду – 14,13 тис.грн., спеціального фонду –
588,9 тис.грн, за рахунок матеріалів придбаних у минулому році – 191,86
тис.грн.), у т. ч:
- капітальний ремонт – 477,3 тис.грн. (за рахунок спеціального фонду),
1. Капітальний ремонт адміністративної будівлі на території промбази
управління Північно-Кримського каналу, Херсонська область, м. Нова Каховка, м.
Таврійськ, вул.Незалежності,11 (заміна віконних блоків) на суму – 184,8 тис.грн.;
2. Капітальний ремонт будівлі лабораторно-побутового корпусу на території
промбази управління Північно-Кримського каналу, Херсонська область, м. Нова Каховка,
м. Таврійськ, вул.Незалежності,11 (заміна віконних блоків) на суму – 263,2 тис.грн.;
3. Капітальний ремонт чергового приміщення підпірної споруди ПК611+14
першого відділення Північно-Кримського каналу, Херсонська область, Скадовський район
(заміна віконних та дверних блоків) на суму – 29,3 тис.грн.

- поточний ремонт – 317,59 тис.грн. (за рахунок загального фонду –
14,13 тис.грн., спеціального фонду – 111,6 тис.грн, за рахунок матеріалів
придбаних у минулому році – 191,86 тис.грн.).
Ремонтні та експлуатаційні заходи у 1-му кварталі 2020 року
виконувались згідно затверджених планів та графіків.
На Головній споруді Північно-Кримського каналу виконані роботи з
піскоструменевого очищення металевих конструкцій та фарбування
олійними сумішами механічного обладнання, мостових переїздів та
сегментних затворів. Здійснено підготовку до роботи головної споруди
Олександрівського каналу. Загальна площа ремонтних робіт з очищення та
фарбування металлоконструкцій гідротехнічних споруд першого відділення
каналу склала 1084,7 м.кв.
На другому відділенні каналу за результатами технічного обстеження
аварійного скиду №1 була проведена заміна двох глибинних ковзних затворів
розміром 4,0*2,3 м, які були виготовлені на базі спеціалізованого
підприємства АТ «Гідросталь» м. Нова Каховка на суму 200,0 тис.грн. та
встановлені на гідроспоруді. Крім того, виконано ремонт металевих
закладних камер затворів з повним демонтажем глибинних затворів,
гвинтових під’ємників на гідротехнічних спорудах РМ-1 та РМ-2. Здійснено
заміну окремих елементів затворів та
ущільнення. Загальна площа
ремонтних робіт з очищення та фарбування металлоконструкцій споруд
другого відділення каналу склала 761,5 м.кв. Поступово виконуються роботи
з очищення Каланчацької труби під руслом магістрального каналу для
відновлення пропускної спроможності р. Каланчак та дієздатності проїзної
частини двох галерей споруди.
Підготовлені до експлуатації на протязі поливного періоду об’єкти
Перекопського відділення каналу - перегороджуальна споруда на ПК318+00
та правий і лівий водовиділи в Чаплинський канал. На ПК449+80

Перекопського каналу для утримання робочих горизонтів в руслі каналу
виконано ремонт та монтаж затвору на підпірній споруді з полігональним
водозливом. Змонтовані: затвор, гвинтовий під’ємник, перильна огорожа.
Загальна площа ремонтних робіт з очищення та фарбування
металлоконструкцій гідротехнічних споруд
Перекопського відділення
каналу склала 600 м.кв.
Протягом звітного періоду виконані роботи з підготовки русла
магістрального каналу до поливного періоду - вирубування чагарнику на
укосах та бермах каналу, очищення бетонних екранів, підвідних та відвідних
каналів та аванкамер гідротехнічних споруд ПС-1, РМ-1, РМ-2, Головної
споруди Олександрівського каналу, перегороджувальної споруди та
водовиділів на ПК318+00 Перекопського каналу, полігональної споруди на
ПК449+50 .
Проведено ремонтно-відновлювальні та пусконалагоджувальні роботи
електро- насосно-силового обладнання
дренажних насосних станцій
першого та другого відділень каналу.
Виконано монтаж автоматизованих вузлів водообкліку на Головній
споруді, Підпірній споруді на 61 км першого відділення та водовиділі РМ-1
другого відділення каналу. Відновлено роботу гідропостів зі встановленням
водомірного обладнання. Здійснено очищення наглядових колодязів
п’єзометричної мережі вздовж каналу.
У продовж звітного періоду:
- відремонтовано 8 гідротехнічних споруд;
-виконані роботи з очищення магістрального каналу від наносів в
обсязі 1,3 тис.м3;
- виконані бетонні роботи в обсязі 4,5 м3;
- обкошування в обсязі 46,1 га;
- вирубування чагарнику 10,3 га;
- обсяг земляних робіт склав – 5,9 тис.м3;
- фарбування конструкцій та маркування ГТС – 2446 м2;
проведено замірів на режимно-спостережувальній мережі 928 од.
Фактична вартість ремонтно-доглядових робіт за звітний період склала –
581,2 тис.грн.
Загальна вартість витрачених матеріалів впродовж першого кварталу
2020 року:
- на ремонт гідроспоруд - 96,9 тис.грн;
-

- на ремонт виробничих будівель – 65,9 тис.грн.;
- на ремонт механізмів транспортних засобів – 117,4тис.грн.
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