Зведена iнформацiя господарювання

Управлiння Пiвнiчпо - Кримського каналу
за I квартал 2020 року
Фiнансова звiтнiсть управлiння надана формою:
Баланс (форма Nel-dc) на 0I квimня 2020 р.

Управлiння Пiвнiчно-Кримського каналу протягом I квартагу 2020
року спрямувало роботу на виконанIuI комплексних заходiв з пiдготовки

магiстрального каЁалу та Bcix гiдротехпiчних споруд на ньому до поливного
перiоду 2020 року.
квартал zvzv
2020 року
p.JKy виконан1
За lI KBaP,lti,l,
Ja
_виконан1 ремонтн1
ly4,6y
ремонтн1 роботи
роооти на суму _ 794,89
тис.грн., (за рахунок загаJIьного фо"ду - 14,13 тис.грн., спецiального фонду 588,9 тис.грн, за рахунок матерiалiв придбаних у минулому роцi
191,86
тис.грн.), у т. ч:
- капiтальний ремонт - 477,З тис.грн. (за рахунок спецiального фонду),

-

1. Капiтыrьний ремонт адмiнiстративноi булiвлi на територii промбази управлiння
Пiвнiчно-Кримського KzlHaJIy на суму - 184,8 тис.грн.;

2. Капiтатrьний ремонт будiвлi лабораторно-побутового корпусу на територii
промбази управлiнrrя Пiвнiчно-Кримського каналу на сlму - 263,2 тис.грн.;
3. Капiтальний ремонт чергового примiщення пiдliрноi споруд{ ПК611+14
першого вiддiлення Пiвнiчно-Кримського канilлу

Е а суму - 29,З тис.грн.
- поточний ремонт _ з17,59 тис.грн. (за рахунок загального фонду 14,1З тис.грн., спецiального фонду _ 111,б тис.Iрн, за рахунок матерiалiв

придбаних у миЕулому роцi

-

191,86 тис.грн.).

PeMoHTHi та експлуатацiйнi заходи у 1-му кварталi 2020 року
виконув[Iлись згiдно затверджених планiв та графiкiв.
На Головнiй спорудi Пiвнiчно-Кримського каналу виконанi роботи з
пiскоструминного очищенIUI мет€UIевих конструкцiй та фарбування олiйними
сумiшами механiчного обладнання, мостових пере'r'здiв та сегментних

затворiв. Здiйснено пiдготовку

до роботи Головноi

споруди
олександрiвського каЕапу. Загальна площа ремоЕтних робiт з очищеннrI та
фарбуваннЯ металоконстРукцiй гiдротехнiчниХ споруД першого вiддiлення
канапу склала l084,7 м.кв.
на другому вiддiленнi каналу за результатами технiчного обстеженrrя
аварiйногО скиду J,,{b 1 була проведена замiна двох глибинних ковзних затворiв
були виготовленi
розмiром 4,0*2,З
базi спецiалiзованого
пiдприемства АТ <Гiдрост€ulь> м. Нова Каховка на суму 199,8 тис.грн. та
встановленi на гiдроспорудi. KpiM того, виконацо ремоЕт метаJIевих
закладниХ камер затвОрiв
повним демонтажем глибинних затворiв,
гвинтових пiд'емникiв на гiдротехнiчних спорудах Рм-1 та Рм-2. Здiйснено
замiну окремих елементiв затворiв
ущiльнення. Загальна площа
З
очищеЕнrI
та фарбуваншI металоконструкцiй споруд
ремоЕтних робiт
вiддiленнЯ
каIIалУ
скJIала 7б1,5 м.кв. Поступово викон}тоться роботи
другогО
з очищенЕrI Каланчацькоi труби пiд руслом магiстрального каналу для
вiдновлення пропускноi спроможностi р. Каланчак та дiездатностi проiЪноi
частини двох галерей споруди.

м, якi

на

з

та

Пiдготовленi до експлуатацii на протязi поливного перiоду об'екти

Перекопського вiддiлення кан€rлу - перегороджу€}льна

споруда на ПК318+00
та правий лiвий водовидiли Чаплинський канал. На ПК449+80
Перекопського каналу для утримання робочих горизонтiв в руслi каналу
виконано ремонт та монтаж затвору на пlдпlрнlй спорудl з полlгонщIьним
водозливом. Змонтованil затвор, гвинтовий пiд'емник, перильна огорожа.
Загальна площа ремонтних робiт з очищеннrI та фарбування
металоконструкцiй гiдротехнiчних споруд Перекопського вiддiлення кан€rпу
скJIала б00 м.кв.
Протягом звiтного перiоду виконанi роботи з пiдготовки русла
магiстрального каналу до поливного перiоду - вирубувавня чагарнику на
укосах та бермах каналу, очищення бетонних eKpaHiB, пiдвiдних та вiдвiдних
каналiв та аванкамер гiдротехнiчних споруд ПС-1, РМ-1, РМ-2, Головноi
споруди Олександрiвського каншIу, перегороджува.lIьноi споруди та
водовидiлiв на ПК318+00 Перекопського каналу, полiгональноi споруди на

i

в

пк449+50.

Проведено ремонтно-вiдновлювальнi та пускоIlалагоджувальнi роботи
електро- насосно-силового обладнання дренажних насосних станцiй
першого та другого вiддiлень канarлу.
Виконано монт€Dк автоматизованих вузлiв водооблiку на Головнiй
спорудi, ГIiдпiрнiй спорудi на 61 км першого вiддiлення та водовидiлi РМ-1
другого вiддiлення каналу. Вiдновлено роботу гiдропостiв зi встановленням
водомiрного обладнання. Здiйснено очищення цаглядових колодязiв
п'езомецlичноТ мережi вздовж кацалу.
У продовж звiтного перiоду:
- вiдремонтовано 8 гiдротехнiчних споруд;
-виконанiл роботи з очищення магiстрального кацаJIу вiд HaHociB в
обсязi 1,3 тис.мЗ;
- виконанi бетоннi роботи в обсязi 4,5 мЗ;
- обкошування в обсязi 46,| rа1'
- вирубування чагарнику 10,З га;
- обсяг земляних робiт склав - 5,9 тис.м3;
- фарбування конструкцiй та маркуванн яГТС
- 2446 м2;
- проведено замiрiв на режимно-спостережуваJIьнiй мережi 928 од.
Фактична BapTicTb ремонтно-доглядових робiт за звiтний перiод склала
581,2 тис.грн.
11 квiтнЯ вiдбулосЬ вiдкриттЯ Головноi споруди ПКК та розпоаiати
подачу води З Каховського водосховища до Пiвнiчно-кримського канirлу з
метою своечасного забезпечення сiльськогосподарських виробникiв водою
протягом поливного перiоду.
У I кварталi 2020 року проведеЁа робота з оформлення протоколiвHaMipiB на подачi води у 2020 роцi для поливу сiльгоспкультур та
розпочата
спiвпраця з укJIадання договорiв на послуги з подачi (перекидання) воли.
Станом на 01.04.2020 року Управлiнням Пiвнiчно-Кримського кан€}лу
укладенi договори на подачу води З 2 управлiннями водного господарства
херсонськоi областi та l7 сiльгоспвиробниками <супутникамD). На
заповненIuI пкк та мiжгосподарськоi мережi управлiнь водного

господарства через Головну споруду подано 31,78 млн.м3

та

по

Перекопському каналу - 1,6 млн.м3.
.Щержавним агентством водних pecypciB Украiни затверджений
кошторис доходiв i видаткiв на 2020 piK у cyMi - 4З474,8 тис.грн., у тому
числi загатrьний фонд - 20292,2 тис.грн., спецiальний фонд - 2З1,82,6 тис.грн.
Профiнансовано за звiтний перiод 46б2,5 тис.грн.
Надходжепь коштiв вiд надшrня платних послуг юридичним та
фiзичним особам за звiтний перiод складае 113,2 тис.грн.
Кошти загального i спецiального фондiв, а також HMBHi матерiальнi
ресурси направлялись на пiдготовку i ремонт об'ектiв управлiння та сплату
земельного податку.
Станом на 31.03.2020 року штатна чисельнiсть працiвникiв - 25З од.,
середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв - 224 од.. середньомiсячна
заробiтна плата штатних працiвникiв - 5848,0 грн.
Фактично використаний фонд оплати працi складае 4122,7 5 тис.грн, у
тому числi загальний фонд 3470,04 тис.грц. та спецiальний 652,77 тис.грн.
ЗаборгованiСть по заробiтнiй платi вiдсутня. Недоiмок до бюджету та
державних цiльових фондtв немае.
За звiтниЙ перiод пiдготовку з пiдвищення ква.,тiфiкацii кадрiв пройшли
2 працiвника.
На протязi звiтногО перiоду проводилась планомiрна та цiлеспрямована
робота полiпшення умов працi, попередженнlI виробничого ,рu"маr"зrу ,u
професiйниХ зЕжворюванЬ, пожеж, досягненшI безаварiйноi експлуатацii
виробничиХ об'ектiВ з урахуваннЯм нормативIIо-правовиХ aKTiB з охорони
працi та Еа виконаннrI галузевоi програI\,Iи полiпшення стану безпеки, гiгiени
працi та виробничого середовища в системi ,,Щержводагентства. Протягом 1
кварт€lлу не було жодного нещасного випадку на виробництвi, також вlдсутн1
пожежi, займання та дорожньо-транспортнi пригоди.
Iнвестицiй у господарську дiяльнiсть Управлiнrrя протягом звiтного
перiоду не було.
Керiвництво Управлiнням здiйснюеться начaulьциком управлlння та
його заступником.
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III. ВИТРАТИ МАИБУТНIХ ПЕИОДIВ

1200

l7028

.1з00

БАллнс

з87697504

3850062,12

рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

2

з

4

код

пАсив
1

I.

118144,]

6]]

ll77

lноземнlu вмlопu
Усьо2о за розdiлом

з8

2565887

1

на,,

едивому казначейському рахуЕку
paryIKax в успюllqвLr банкiв, у пlому чцслi в:
,

]

6]

61

54

ВЛАСНИИ КАПIТАЛ ТА ФIНАНСОВИИ РЕЗУЛЬТА
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