Зведена iнформацiя господарювання
Управлiння Пiвнiчно - Кримського каналу
за [ пiврiччя 2020 року
Фiнансова звiтнiсть управлiння надана формою:
Баланс (форл,tа Ml -dc) на 0l лuпня 2020 р.
Управлiння Пiвнiчно-Кримського каналу протягом I пiврiччя 2020 року
спрямувало роботу на виконання комплексних заходiв з утримання канаJIу та
Bcix гiдротехнiчних споруд на ньому в належному технiчному cTaнi з метою
забезпечення потреб сiльгосптоваровиробникiв у технiчнiй водi.

Станом на 07.07.2020 року управлiння Пiвнiчно-Кримського KaHaJIy
уклало договори на подачу (перекидання) води для зрошення
сiльськогоспОдарськиХ культуР з БУВРоМ нижнього Щнiпра у 4 раЙонах
xepcoHcbkoi областi, з 2 управлiннями водного господарства та з бз
сiльгоспвиробниками * (супутниками)).

загальний водозабiр Головною спорудою пкк з Каховського
водосховища станоМ становить 276,5 млн.мз, через Головну споруду
перекопського каналу подано 23,9 млн.мз . Водоподача управлiнням водного
господарства склаJIа 194,4 млн.мЗ, сiльгоспвирОбникам, що уклали договори
з УПКК - 12,4 млн.мЗ.

в

зонi Пiвнiчно-кримського каналу освосно зрошувальних

управлiннями водногО господарства - 35 тис.га., в т.ч. пiд рис
водокористувачами - (супутниками> - 8,4 тис.га земель.

надходлtень коштiв

вiд

-

земель
7,08 тис,га,

надання rrлатних послуг юридичним та

фiзичним особам за звiтний перiод склада е З002,79 тис.грн.

ffержавним агентством водних pecypciB Украiни затверджений

кошторис доходiв i видаткiв gа 2020 piK (iз змiнами) у cyMi 4З445,2 тис.lрн,,
у тому числi загальний фонд - 20262,6 тис.грн., спецiальний фонд _ 2з|82,6
тис.грн. Профiнансовано за звiтний перiод 9775,3 тис.грн.
КоштИ зага_,,lьногО i спецiального фонлiв. а також наявнi матерiальнi
ресурси направлялись на пiдготовку i ремонт об'ектiв управлiння та сллату

обов'язковоГо земельноГо податку, якиЙ фактичнО був сплачениЙ до
бюджетiв мiсцевих та селищних рад у cyMi 1 180,54 тис.грн. (41,2 тис.грн.
-

загальний фонд, 1 139,З4 тис.грн - спецiальний фонд)
За звiтний перiоД виконанi peMoHTHi роботИ на сумУ _ l150,08 тис.lрн.,
(за рахуноК загального фонду - 27,0 тис.грн., спецiального
фонду - 791,22
тис.грн, за рахуноК матерiалiВ придбаних у минулому роцi 3З1,86 тис.грн.),

ут.ч:
-

капiтальний ремонт

-

484,22 тис.грн. (за рахунок спецiального фонду),
1. КапiтальrrиЙ ремонт адмiнiСтративноi булiвлi на територii промбази
управлiння
Пiвнiчно-Кримського Kaьrarly на суму , 1 84,8 тис.грн.;
2. Капiтапьний ремонт булiвлi лабораторно-побутового корпусу на територii
промбази управлiння Пiвнi.lно-Кримського кацаJlу на суму 268,67 тис.грн.;
З. Капiтальний pelvroнT ЧеРГОвого примiщення пiдпiрноi споруди лк611+14
першогО вiддiлення ПiвнiчноJ{римського каналу на суму 30,75 тис.грн.

'

- rr0t,очнии
поточний ремонт _ 665,87
0о),Б/ тис.грн. (за
(за рахунок зага.пьного фонду
27,0 тис.грн,, спецiальноГо фондУ
матерiалiв
- з07,01 тис.грн, за
рахунок

придбаних у минулому роцi * З31,86 тис.грн.).

PeMoHTHi та експлуатацiйнi заходи у 1-му пiврiччi 2020
року
виконувались згiдно затверджених планiв та графiкiв, u"no"u*rn", основних
заходiв iз забезпечення працездатностi Пiвнiчно-крrr.ооо.о каналу в складi
водогосrIодарсько-мелiоративного комплексу в межах xepcoHcbkoi областi на

2020 piK.

На ГоловнiЙ слорудi Пiвнiчно-Кримського каналу виконанi
роботи
пiскоструминного

з

очищення металевих конструкцiй та фарбування олiйними
сумiшами механiчного обладнання, мостових переiздiв та сегментних
затворiв. Здiйснено лiдготовку до роботи Головноi сIlоруди
олександрiвського каналу. Загальна .rоощu рь*о,rтних
робiт з очищення та
фарбування металоконструкцiй гiдротехнiчних споруд першого вiддiлення
каналу склала 168З,0 м.кв.
Виконанi роботи з ремонту покриlтя проТзних частин MocTiB Ль 2. з. 5,
6, 8 i 9 через Пiвнiчно - Кримський канал з використанням асфальтобетоннот

сумiшi.

на другому вiддiленнi каналу за результатами технiчного
j\Ъ

обстеження
була проведена замiна двох глибинних ковзних затворiв
розмiром 4,0*2,3 м, якi були виготовленi на базi слецiалiзованого
пiдприемства АТ <Гiдрост€Ulь)) м. Нова Каховка на суму 199,8 тис.грн. та
встановленi на гiдроспорудi. kpiM того, tsиконано
ремонт металевих
закладниХ каvер затворiв З повним демонтажем глибинних затворiв.
гвинтовиХ пiд'емникiВ на гiдротехнiчних спорудах РМ-1 та РМ-2,
Здiйснено
замiну окремих елементiв затворiв та ущiльнення. Загальна tlлоща
ремонтних робiт з очищення та фарбування металоконструкцiй сllrlруд
другогО вiддiленнЯ каналУ склала 2З07,5 м.кв. Поступово виконуються
роботИ з очищеннЯ КаланчацькОi труби пiД руслом ,uii.rp*uro.o *urr*y
аварiйногО скиду

1

для вiдновлення пропускноi спроможностi р. Каланчак та дiездатностi

проiзноi частини двох галерей споруди.
На протязi 2-го KBapTaJIy поточного року розпочато виконання
запланованих робiт
очистки русел гiдротехнiчних споруд другого
вiддiлення каналу <Аварiйний скид JYч 1> та <АварiйниИ скЙ ЛЪ 1ы, якi
знаходяться на територii Каланчацького
району. Роботи проводяться з
використаннЯм власноi технiки та силами
вiддiлення

з

робiтникiв другого

каналу.

На Аварiйному скидi Ns1 з нижнього б'ефу споруди вивезено 112 тон

HaHociB, мулу та очерету. Загальна.rпощu
ро.чrЪтки

-

900 м2.

Виконанi роботи з вiдновлення пропускноi спроможностi гiдротехнiчноi
споруди - <Аварiйний скид - 1а>. об'см вийнятого rрунту з бетонноi частини
русла вlдвlдного каналу - 5,0 тис.м.куб.

до експлуатацii на протяз1 поливного перiоду об'скти
Перекопського вiддiлення кан€ulу - перегороджувальна споруда на ПКЗ 1 8+00
та правий лiвий водовидiли
Чаплинський канал. На ПК449+80
Пiдготовленi

i

в

Перекопського каналу для утримання робочих горизонтiв в

г

руслi

каналу
виконано ремонт та монтаж затвору на пlдпlрнlй сIlорудl з полlгональним
водозливом. Змонтованi: затвор, гвинтовий пiд'емник, перильна огорожа.
Загальна площа ремонтних робiт
очищення
фарбування
\4еталоконстр} кцi й гiдротехнi ч них споруд Перекопського вiддiлення каналу
склала 600 м.кв.
Протягом звitного перiоду виконанi роботи з утримання русла
магiстрального каналу - вирубування чагарнику на укосах та бермах вздовж
каналу, очищення бетонних ekpaнiB, пiдвiдних та вiдвiдних каналiв та
аванкамер гiдротехнiчних споруд ПС- l , РМ- 1 , РМ-2, Головноi споруди
Олександрiвського каналу.' перегородяrув€ulьноi сrrоруди та водовидiлiв на
ПК3 18+00 Перекопського каналу, полiгональноi споруди на ПК449+50. .Щля

з

та

пiдвищення ефективностi проведення доглядових робiт управлiнням

придбано додатковi засоби малоi механiзацii в кiлькостi 3-х одиниць
Щля виконання доглядових робiт та запобiгання пожежно-небезпечного
стану вiд сухостою вздовж русла та дамбах Пiвнiчно - Кримського KaHaJly, а
саме обкошування прилеглих територiй вiд чагарнику та травостою, було
придбано TpaKTopHi ротацiйнi косарки Т - 178 з робочою шириною покосу
1650 мм
кiлькостi 2-х одиниць. Загальна площа механiзованого
обкошування та культивацiТ територiй в межах зони caHiTapHoi охорони
магiстрального каналу на протязi I пiврiччя склала - \7З,З га.

в

Проведено ремонтно-вiдновлювальнi та пусконалагоджувальнi роботи
електро- насосно-силового обладнання дренажних насосних станцiй
першого та другого вiддiлень каналу.
Виконано монтаж автоматизованих вузлiв водооблiку на Головнiй
спорудi, Пiдпiрнiй спорудi на 61 км першого вiддiлення та водовидiлi РМ-1
другого вiддiлення каналу. Вiдновлено роботу гiдропостiв зi встановленням
водомiрного обладнання. Здiйснено очищення наглядових колодязlв
п'езометричноi мережi вздовж каналу.
Упродовх< травня
червня 2020 року спецiалiстами служби
енергоефективностi та електроцеху управлiнням проводилися планово по[ереджувальнi роботи освiтлювальноi мережi на територii промбази
перегороджувальноt споруди Ns1. Виконанi ряд робiт, направлених на
пiдвицення ефективностi роботи елек грооблалнан ня:
автоматизацiя
вмикання 1l tsиМикання
IJМИкання
вимикання осВlТлення,
освiтлення, яка сприяс eKOHOMll елекТроенергl1,
електроенергl1, заМlна
замlна
енерго€мних ламп на сучаснi свiтлодiоднi. KpiM того, встановлено додатковi
лiхтарi, що автоматично збiльшуе площу освiтлюваноi територii

-

-

Таким чином, комплексом виконаних робiт управлiння Пiвнiчно Кримського каналу пiдвищу€ piBeHb технiки безпеки працi для своiх
спецiалiстiв та робочих, створюючи Тм безпечнi умови працi.

У продовж звiтного перiоду:

- вiдремонтовано 8 гiдротехнiчних споруд;

-

виконанi роботи з очишення магiстрального канaLлу вiд HaHociB

обсязi 6,1 тис,мЗ;
- виконанi беrоннi роботи в обсязi 4,9 vJ;

в

- обкошування в обсязi 2З2,0З га.
- вирубування чагарнику 1 1 ,3 га;
- обсяг земляних робiт склав
- 19,9 тис.мЗ;
- фарбування конструклiй та маркування ГТС

- 5009 м2;
, проведено замiрiв на режимно-спостережувальнiй
мережi 2|69

од,

Фактична BapTicTb ремонтно-доглядових робiт за звiтний перiод склма
120З,6 тис.грн.

-

Загальна BapTicTb витрачених матерiалiв впродовж I пiврiччя 2020
року:
на ремонт гiдроспоруд - \27,7 тис.грн;
на ремонт виробничих булiвель - \З6,4 тис.грн.;
на ремонт механiзмiв транспортних засобiв
- 28З,24 тис.грн.
Станом на 01.07.2020 року штатна чисельнiсть працiвникiв - 219 од.,
середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв
- 211 од.. середньомiсячна
заробiтна ллата штатних працiвникiв - 6859,0 грн.
ФактичнО використаний фонд оплати працi складае 8958,06 тис.грн,
у
тому числi загальний фонд 7406,04 тис.грн. та спецiальниft \552,02 тис.грн.
ЗаборгованiСть по заробiтнiй платi вiдсутня. Недоiмок до бюджету та
держа вн и х цiльових фондiв Hevac.
За звiтниЙ перiод пiдготовкУ з пiдвищення квалiфiкацiТ кадрiв пройшли
З 5 працiвникiв управлiння.
На протязi звiтного перiоду проводилась планомiрна та цiлеспрямована
робота полiпшенirя умов працi, попередження виробничого ,рu"rй"rrу .u
професiйниХ захворювань, пожеж, досягнення безаварiйноi експлуатацii
виробничиХ об'ектiВ з урахуваннЯм нормативНо-правових aKTiB з охорони
працi та на виконання галузевоi програми лолiпшення стану безпеки, гiгiени
працi та виробничого середовища в системi Щержводагентства. Протягом
звiтногО перiодУ не булО жодногО нещасногО випадку на виробницт*i,, ,uno*
вiдсутнi пожежi, займання та дорожньо-транспортнi пригоди-.
ВитратИ на охоронУ працi у звiтному перiодi склали l0з,402 тис.грн. (за
рахунок загаJIьного фо*rду 25,308 тис.грн., спецiального фонду
78,094
тис.грн.)

*

-

-

Iнвестицiй у господарську дtяльнiсть Управлiння протягом звiтного

перiоду не було.
Керiвництво УправлiнняМ здiйснюеться начальником
управлiння та
його застчпником.

Начальник управлiння
Горбунова (05549)7_28-80
J
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еквiвапенmц розпоряdнuкiв

бюdасепtнtм коtuпiв lпа depэEalllLt цiльовuх фонdiв
lщцiоllLпьпiй вaL7юпli,у tпому ччслi в:

у.,

усtпаповм банiв

1160

54]8549

1]6l

2I88

2250

1l62

54l6]6l

20l62l0

l

l6]

20l8460

l1б4
iпозеJllнiй вФ,lюпi

1165

Коtutпu бtоdасеrпiв па iнulцх MieHпiB на:
единому казIJачейському рахунку
ра4I|ках в yclllaвoqrLx бапкiв, у mому чuс,ti в:
1lацlопаlьlllu вмlопl

1175

lноземнlll ваJlюlлr

1177

l I70
l

lншi фiнаясовi активи
ycbozo

за

розаiлом

III. ВИТРАТИ

u-nнc

l180

Il

1200

----

На по.rаток
звiтного перiоду

ца кilrець
звiтного перiоду

2

]

4

l400

l4l0

Капiтал у лiдприемствах

14з0

l420

Резерви

l440

I_{iльове фiнансування

1450

I
п. зоБов,язАнIUI
!о

вz о сп

роко в i

зо бо

3910l4з72

рядка

Капiтал у лооцiнках
Фiнапсовий результат

рйOhоп

71) 5

387697504

код

вцесеЕий капiтал

з@

l0775659

212L)(,

i

tз00

ВЛАСIIИИ КАIIIТАЛ ТЛ ФIНАНСОВИЙ РtrЗУЛЬТА t

ycbozo

,7,78l44,7

1l9s

МАИБWItIХ ПЕРIОДIВ

пАсив
t.

]76

1495

)

426602154
26,7294194
-з06857868

62692R

Г

4r?Orsr5]
16,пg094
-зOз795400

l66lз4

з87665508

з907 бз28\

549

в' язанttя :

за цlнними паперами

l500

за кредитами

]

iншi довгостроковi зобов'язавЕя

1520

Поточна заборrованiсть за довюстроковиNIи зобов'язаннями

5l0

l5з0

Попочнi зобов'язання:
за платежапtи до

бюджеry

l540

887

за розр&\улlками

затовари, роботи, послуги

]

545

82

за кредиmми

l550

за одержаними аваIIсами

1555

2,7збз

226949

l560

з664

2з59з

зl996

25109l

за

розр&хуltками з оллати працi

розрмуЕкаIrи iз соцiмьного сlрахування
за внуФlшнlми розрахунк,lми
3а

iншi пmочнi зобов'язаllЕя, з них:
за цlнними паперами

Ycbozo за

розlhом II

IIL ЗДRЕЗПЕЧЕННЯ

1565
1570
1575
15,76

159S

1600

Керiвник (посадова осой)

IlIевченко

Со

ГоловIr]iй б]а{галтер (спецiмiст,
ва якоrо покJIадено викояzutЕrl

обов'язкiв бlхталтерськоi служби)

Шевчvк

ЛМ

