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ФiHallcoBa звiтнiсть управлiння надана формою:
Баланс (фор,ltа NЬ ] -dс) на а l эlсовm.rtя 2020
р.

Управлiння Пiвнiчно-Кримського каналу протягом 9 мiсяцiв 2020
року
t,прям)вэ, lo роботr на виконання комплексних захо.tiв -l vl]rи\]ання
каналr ta Bcix
гiдрогсхt-tiчни\ споруД на HboNly в належному технiчном1. cTaHi з метою
забезпечення потреб сiльгосптоваровиробникiв технiчнiй водi.
у
СтаноМ на 01.10.2020 рокУ управлiннЯ Пiвнi.rно-Кримського каналу
уклало
jlоговори lIa подачч (перекrадаrlня) воли для зрошеllня
с iл ьськогосподарських
культур з БУl]Ром ни)Itнього flнiпра у 4
районах Херсонсы<оТ областi. з.2

управлiннял,tи водного господарства та з 66 сiльгоспвиробниками

- (суIlуl.никами)).

загальний водозабiр Головною спорудою Пкк з Каховського tsодосховиlца
станоN,I становить 59l.З r,rлн.мЗ, через Головну споруду
Перекопського каналу
подано 52,8 млн.мЗ. Водоподача управлiнням водного господарства
склала 490,6
млн,мЗ, сiльгоспвиробникам. пiо уклали договЬри з УПКК 2З,2
млн.мЗ.

в зопi

Пiвнiч но-кримського каналу освоено зрошувальних

управлiннями водного господарства
волокори cTyBaчa

\,l

и - (счII чтн

и KaN,l

lT>

-

-

З7,1 тис.га., в T.LI. лiД рис
.IIJC.I

8.4

ai

зеN,Iель.

-

Надходlкеt"tнЯ ttоштiВ вiд наданнЯ платFIих лослуг юридичFIим
особам за звiтний гlерiод склада с 212З6,66 тис,грн.

земель
7,08 тис.га,

та tРiзичним

{ержавним агентством водIJих pecypciB УкраiЪи затверджениЙ кошторис
доходiв i вtlдаткiв на 2020 piK (iз зл,liнами) у cyMi j+Bos,BBz .,n...pn, тому
числi
у
зага".lьний фонд - 2l261,4 тис.грн.) спецiальний
фонд - zзЗцц,цвl тис.грн.

Профiнансовано за звiтний перiод 15зl9,7 тис,грн.
КоштtЛ загальногО i спецiальгtоГо
фоllдiв, а TaKoIt наявгti лла,герiыыri ресурси
lIаправляJlись Hlt пi_]готовtс.ч ipeMoHr об'rктiв
управ.liння la сп.l{llу uбоu.о-,ооооaо
tе\lсльIlогО податку. який с|lакти'lнtl бчв с,плаченttй
до бiс,дlке iiB мiсцевих та
селищних рад у суN,li 2066,55 тис.грн. (61,6 тис.грн. загальний
фонд, 2004,95
TI,lc. грFI - спецiальний
фонд)
За звiз,ниЙ перiол виконанi peMoHTHi
роботи на суму - |492,12 тис.грн., (за
,JагаJlьногО
4В,88
рахуноК
тис.г,рН.,
спецiаriьного rРонлу ]056.з l -,.о,.,,.р,,, ,ru
фонлу рахунок матерiалiв придбаних у минулоN,t,ч роцi - З86,9З тЙс.грн,), т. ч:
у
- капiтальний репrонт
- 544,21 тис.грн. (за рахунок спецiального iЬоrду),
l- КапiтальниЙ ремонт адмiнiстративноi будiвлi на територii промбази
управлiння Пiвrr iчно-Кри мського каналч на счмy - 1 84,8 тис.грн.;
], Капiта_itьнИй peMoll,r' б_удiвлi пuОорurорпо-побутовr.lго
Kopllycy на територii'
пропrбази управлiння Пiвнiчно-Кримського nu"ury
на cyN,ly - 26В,67 тис.I.рн.;
З. Капiтальний ремонr, чергового примiщення пiдпiрноi
споруди пк61I+14
лерtцого вiддiлення 11iвнiчlчо-КриN,Iс ького Канал)/ на сYN,lу
- з0.75 ,,r.'.ip".
Капiтальний ремонт покрiвлi булiвлi ,upur*n"* боксiв l
.,1,
побуrовиvи
примiщеннями l-iдродiльl.lицi на 78 км друiого вiддiлення
Пiвнiчно-Кримського
каналу, Каланчацький район (проектнi
на
суму
роботи)
- З0,0 тис.грн.;

5. Капiтальгlий peMotlT покрiвлi булiвлi гаражу

Гiдро,lli;lьгrицi

на 28 км

першог,О вiддiлегlнЯ I1iвнiчно-КрИмськогО каl{алу, олешкiвський
район (проектнi
роботи) на суп{у - З0,0 r.ис.грн.;
- пото,lнrtй реNlонт - L)47,91 ,гис.грFI. (:за рахунок ]al ального
фогrду , 48,88
,r,ис.грн,
,]а
тис.гl]l.i.. спеr{iальногО фопду - 512,1
рах)/нок lrаrерiалiв лридбаних .у
iчIинчлоN,lу porri - З86,9З r.ис.цrн.).
Реvоtrгнi гl] еl(спл)аlацiйнi lаходи викон)/вались lгi_rно l:llBctrllrtceHtlx планiв
Та ГРафiКiВ З ВИ](ОНаFiIJяМ основних заходiв iз забезпе.tенп" npuu"3ouiHocTi пiвrriчноКриvського KaHi1.1_\' в складi водоl осподарсько-мелiора t ивногt-l NоI\Iплексу в ме)ках
ХерсонськоТ областi на 2020 piK.

на

Головнiй спорулi Пiвнiчно-кримського каналу виконанi
роботи
пiсltоструминного

з

оLlищення металевих коFIструкцiй та фарбування олiйrrими
сумiшами механiчного обладнання, мостових переiздiв ,u -"arйa'rп"х затворiв.
здiйсгrено пiдготовltу до роботи Головноi споруди Олексалrдрiвського каналу.
Загальна площа реi\,tоН,гних робiТ з оLIишеннЯ та
фарбуваллп" по"ruпопо"струкцiй
гiдlэотехгt iчн их споруд першого вiддi,:rення каналу склала 2 l 7l
,0 mI.KB.
Виконанi роботи з ремонту покриття проiзних tlастиIJ п.остiв,lф 2,3,5.6, 8 i9
,tерез [1iвллiчНо
- l(римськИй канаЛ з використа}Iням ас (lал ьтобе.l-он Hot сул,riшi.

На

вiл:iленtti канал1 la резульlаlапIи технiчноl о обстен.ення
аварiйногсl скиду Ллl була проведена замiна двох глибинних ковзни\
затворiв
лр_r,гопIr

4.0'l2.З П't, ЯКi бУЛИ ВИГОтовленi на базi спецiалiзовалtого пiдприсмства
д,I,
<Гiдросталь> п,l. Нова Каховка на сумУ 199,8 тис.грн, та встановленi
на
гiдроспорулi. Kpil,t того, виконанО ремонт металевих заклад}lих капtер
затворiв з
1]овним деN4онтажеIv глибинних затворiв, гвинтових пiд'емrrикiв
на гiдротехнiчних
спорудаХ рм- l та рм-2. ЗдiйсненО замiну окремих елементiв
затворiв та
уu.liльнення. Загальна площа ремонтниХ робiт з очищеllня та
металокогtстlэукцiй споруд Др},гого вiддiлення канал} склала фарбування
2З07.5 м.кв,
ПоступовО t]иконYютьсЯ роботИ з очиUlеннЯ Капанчац"кОТ труби
лiл руслом
магiстральгIого каналу д_rя вiдновлення пропускнсli с прtэл,l oikHoari
р. Каланчак та
дiсздатностi проiзгtоi' части}lи двох галерей споруди.
I-ia протязi поточ1-1ого року виконуються
роботи з оLIисткI.I lзi.цвlдних калtалiв
гiдротехнiчних споруr] другого вiддiлення каналу <Аварiйний
скид Ллl> та
<Аварiйний ски/_t Nсlа), якi знаходяться на територii Каланчацького
району, Роботи
з ВиItористанням власноТ технiки та силами робiтникiв
другого
РОЗП'riРОПr

:|_1::О"r"."
вlддIлен}Iя каналу.

На Аварiйному скидi Nql з ниrкнього б'сфу споруди cTa}Ioi\{
на I жовтня 2020
року вивезено l l2 тоН HaHociB, мулч та очерету. Загальний об'.r,
ро."Й.rо"
eкcкaвaTopaмli cKJlaB - 8,1 тис,м.куб,
розробка грунту бульдозерами - 9,25 тис.м,куб,
п"lанYванI{я 1,KociB та берм вiдвiдного каналу t 1,7
тис.м.кв.

виконlt,ti робоr rt

з

вiлновлення пропускIIоi cпpoirtorkHoc t i вiдвiдrrtlгt, канал)
об'см вийrrяrо.о fryiry з бетонноi

гiдlэотехнiчноТ споруди - <Аварiйний .п"д - 1uu,
частини русла вiдвiдгrого каналу - 9,2 тl.rс.м.куб.

Пiдготовленi /_1о експлуатацii'

на протязi поливного пс.1-1iоду об'скти
Переltопського вil(дiлення каналу - перегород)Itувальна споруда
на llK3 18-1-00 та
правий iлiвий водовидiли в tIаплинський канал. На Пк4zi9+80
Перекопського
каналУ дjlя утримаi{ня робочих горизонтiв В
кана.[\ BtIKollago pe'IoHT та
1l1rсл i

монтаж затвору на пlдпlрнlй спорудl з полiгональним водозливо;u. Змонтованi:
затвор. гвt4нтовий пiд'емник, перильна огоро}ка. Загальна площа
ремонтних робiт з
очищеннЯ та фарбуванНя металоконСтрукцiй гiдротехнiчних споруj.( [lерекопського

вiддiлення каналу склала 600 м.кв.
протягопл звiтного перiоду виконанi роботи з yтримання
русла магiстрального
каналу - вирубування чагарнику на укосах та бермах вздов}к каналу, очищення
бетонниХ eKpaHiB. пiдвiдниХ та вiлвiдниХ каналiВ га аванкамер гiдротехнiчних
споруд пс- l , рм_ 1 . рм_2' Головноi споруди Олексалrдрiвськt,го каналу,
пере город)Iiувал bHoi спсlруди та водовидiлiв на пкз l8+00 Переttопськоt-о
каналу,
полiгональноТ спорули на ПК449+50. !ля пiдвищення ефективностi гlроведення

доглядових робiт управлiнr+ям придбано додатковi засоби малоi механiзапii в
кiлькостi 5-х одиниць
/{ля виконагtня доглядових робiт та запобiгагtня п orkeтtH о- н ебез печно го с.ганч
вiд cvxocTok,l вздовж русла та дамбах Гliвнiчно - Кримського каналу, а саме
обкош:ування прилеглих територiй вiд чагарнику та TpaBocToro, було лридбано
TpaKTopHi ротачiйнi косарки Z- \78 з
робочою Iхириною покосу l(l50 мм в кiлькостl
2-х одиниць та борону дискову Б{Н-2,4м. Загальна плЬща механiзованого
обкошування l,а культивзчii гериторiй в мея(а\ зони caHi IарноI охорони
магiстрального каналу на протязi звiтнсlго перiоду склала

-

З56,7 га.

Проведенсl реплонтно-вiдновлювальнi та пусконалагодхtува-пьнi
роботи
елекгро- насосно-силового обладнання ДIrена)кних насосних станцiй першого
та

другого вiддiлеr+ь канал)/.
Виконагlо монтая( автоматизованих вузлiв водооблiку r,ra Головнiй спорулi,
пiдпiрнiй спорулi' на 61 км перtпого вiддiлення та водовидiлi рм-1
другого
вiддi;lенгlЯ каналу. ВiдновлегrО роботУ гiДропостiв зi встагlов.,rенням
водомiрного
обладнаt,lня, Злiйснено очищення наглядових колодязiв п 'сзо r,tеr.рич
ноТ мережi
вздовж каналу.

упродовтt 9 мiсяцiв 2020 року спецiалiстами слуяtби енергоефективностi та
електl]оцехУ управлiнняп,r лроводилисЯ плановО * поперед}tiувал ь
н i
1lоботи
освiтлюваль1,1оi мережi rrа територii промбази лерегород)iувал
bHoi спорули Л! l .

Викоlrанi ряд 1lобiт. направлеllи\ на пiлвишення еr|lекtивностi

роботи
електрообладнанIJя: - авгоц,lагизацiя в\lикання i виvикання освitлення.
яl(а сприяс
економrii електроенерГii, замiна енергоемних ламп на сучаснi свiтлодiоднi.
KpiM того,

встановлено додатковi лiхтарi,

територiТ

У

що автоматично збiльшус llлощу освiтлюваноi

.

звiтного перitlду:
- вiдреп,tонтовано 8 гiдротехнiчних споруд;
виконаt,li робоги з оlIишення vlttiсгра.tьltоl (, KilHa.l\ вiл tIlrtociB
в обсязi I5,2
,-

про,tlовя<

гис.м

;

- виконанi бетоннi роботи в обсязi 9,4 м];
- ОбКошl,вання в обсязi 469,7 га;
- вtлрубувагrня чагарнику 1 З,94 га;
- обсяг зем.цяних робiт склав
- З 1,4 тис.м];
- фарбування конструкцiй та маркyвання ГТС
- 5764,0 пл2;
- [Iроведено замiрiв на
режимно-спостережува-пьнiй мережi 3261 од. Фактична
.
BapTicTb ремонтFIо-доглядових
робiт за звiтний перiол склала l Вб 1,1 тис.грн.
Загальлtа BapTicTb витрачениХ матерiалiВ впродЬвя< 9 мiсяцiв 2020
року:

-

на ремонт гiдроспоруд 134,7 тис.грн;
на ремонт виробни.tих булiвель - 205,24 тис.грн.;
на peN,loHT ivеханiзrлiв транспортних засобiв 379, lzl тис.грн.

-

Станом на 01.10.2020 року штатна чисе"пьнiсть прачiвникiв - 2]9 од.,
середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв - 206 од.. середньоплiсячна
заробiтна плата штатних працiвникiв 7405,0 грн.
Факr,ично використаний фонд оплати працi склалас 1З98З,7l тис,грн, у тоNlу
числi загальний фоrд llЗ58,З2 тис.грн. та спеlliальний 2625,З9 тис.грн.
Заборговаrriсть по заробiтнiй платi вiдсутня. НедоТштоtt до бюджету та державних
ц iл ьови х фонлi в нем ас.

За звiтний перiод лiдготовку з пiдвищення квалiфiкацii кадрiв пройшли З5

пра uiвн

и

KiB управл iH н я.

На протязi звiтного перiолу проводилась планомiрна та цiлеспрямована робота
полiпшення умов праui, попередження виробничого травN{атизму та професiйних
захворювань] пожеж, досягнення безаварiйноТ експлуатаIдii виробничих об'ектiв з
Ура\уВilння\l но],]мативно-правових aKTiB з охорони праui та на виконання галузевоi
програми полiпшення стану безпеки, гiгiсни працi та виробничого середовища в
системi flерхtводагентства. Протягом звiтного перiоду не було }кодного нещасного
випадку на виробниurвi. tакож вiдсутнi пожеrIti. зайvання та _]оро)к н ьо- гра нс портн i
пригоди.
Ви грати на охорону праl_ti у звilному перiолi склilли l-+2.58j гис.грн. (за
рахунок загального фонду - 27,,012 тис,грн., спецiального фонду 1 15,5 1 1 тис.грн.)
було.

Iнвестицiй у господарську дiяльнiсть Управлiнлrя протягоN,l звiтного гlерiолу не

Керiвництво Управлiнням здiйснюстьея начальником управлiння та його

застчпником.

Начальник управлlння
Гtlрбt нсlва (05 519)7-] 8-80

,/,
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//v

C.С)-I I Iевч енко

Щl

доНФliонФьноmпФожеяя' (fiандарту)
бух]шreр.ькоФ o6],iKy Е дер@ному ccxтoPi

l0l

(Полання фiнiнсовоi щiтяФт )

Дамiрiк,

мiсяць, число)

коди
2020 10 l

еДРПОУ

0103465б

01

Устацова

Управлiняя ПiвЕiчно-Кримського KaBalry

за

Територiя

Таврiйськ

за

коАтУУ

65l0770800

за

КоПФГ

425

за

КО[У

з8094

за

КВЕД

з6.00

фгаriзацiйно-правова форма
Орган дерхавного управлiння

Державва оргаЕlмцiя (ycтalroBa] заклад)
Держмне агентство водних pecypciв Украiни

Вид екоЕомiчноi дiя,]ьностi

Забiр очащевня та постачaшвя води

mсподарюванIul

Одиниця вимiру: грн
ГIерiодичнiсть: промiжlrа

БАлАнс
на 01

lttсовпtня 2020 року

Форма J\Ъl-дс

Актив
I.

Код
рядка

на початок

звiтпого перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

2

з

4

НЕФIНЛНСОВI АКТИВИ

ocЙoBHi засобu:
первlсна варпlспlь

I н в ec lu r|iй н а нерухомiсrп

ь

з,7

1001

694224299

1002

з

l7899400

l0I0

:

]0] ]

первlсна варпlспь

Ее

бз24899

1000

l0l2

,l1845

1020

аперiальпi акпuвц:

102l
l022

2з1,140

Незавершенi капiтмьнi iнвестицii

l0з0

]

Д о Bzo спро KoBi б iолоziчн i

1040

первlсна варmlсmь
накопuчена аморmuзацм
а к п uв а

:

ако пu

ч

ен

1042

а Lц ор пlв оцvl

Запасп

l050

Виробяицтво

1060

flmочнi бiологiчнi

ммви

I
ФIНАНСОВI АКТИВИ

.Щовгострокова дебiторська заборгованlсть

1

loBzocпtpoKoBi фiнавсовi iнвеслпuцii, у ,,1ому чuслi:
цlннl папOри, KplM Екцlи
акцii та iншi форми участi в кмiталi

Поmочна dебimорсl,ка зqборzовqнiсmь
за

з8Oз68678

l00

1110

l1l1
1l 12

:

розрахувками з бюджетом

l 120

розрахуяками за товари, роботи, послlти
за надавими кредитами

1,|25

за виданими аваЕсамп

l

за

3769048

1090

1095

Ycbozo за розёiлом

П.

96886

1041

первiсна варпiсmь
н

l5з295

з5,12з48

l ] :}0

lз5

8660

за розрltхункalмй lз соцlzlльного

за

стмуваЕIIя

з446

1l40
1l45

внутрlшнlми розрitхуЕкilми

iнша пmочна дебiторська заборгованiсть

1l50

2121,78

1l55

Поточнi фiнансовi iнвестичii

Грошовi Kotumu па ix еквiволенmц розпоряdнuкiв
бюdэсепнuх кошmiв па depacaBHltx tliльовuх фоttdiв у:
наl|lонlчlьнlц вaulюlпl, у ,пому чuслl в:

успtановах банкiв
dорозi

l160
l16]
1 l62
] lбз

l4,7 4о46,7

з600
l4,7з6861

l 161

Iнозе,л,lнllt ва-tюпl

1

l65

1

l?0

Коulпu бюdэсеmiв mа iнlцuх к"licqmiB на:
€диному

poxy|KLt
l

laulol

lo,11

казlmчеиському рмунку
в yclпa$oBax баfuкiв, у lflо у чuслi в:
ь1 llu вал lo ]пl

l76

]l95

розliлом II

rr I. Rитрдти мдЙБутнIх пЕподIв
БАлднс]:,], l.:..

пАсив
I.

l

l177
1l80

1llозеilllu ва-цюml
Iпшi фiпшrсовi активи
Ycbozo за

1175

l85з7099
з56з

1200

з98909з40

Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

на кiнець
звiтного перiоду

2

з

4

ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ТА ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛБТА]
1400

ВЕесеяий капiт&'t

427]з859l

l4l0

26,7294294

Фiнапсовпй результат
Капiтал у пiдприемствах

l42o

-296640,]26

Резерви

1440

Щiльове фiнавсl,ванrrя

1450

l96886

1495

397989045

Капiта,,l у

дооцiвкм

l4з0

I
п. зоБов,язАння
Ycbozo за

,Щ о

розliлом

веоспроко Bi
за

зо бо

в' яз ання :
1500

цlttяими паперами

за кредитамл

1510

iвшi довгостроковi зобов'язання

1520

Пmочна заборговаяiсть за довгостроковими зобов'язаннями

п оtпочнi зобов'язанttя
за платежами до

15з0

:

t540

Ьюджету

за розр&чуЕками за товарп, роботи,

послlпr

за кредитzlми

805820

l545

l550

за

одсржаними аваЕсами

1555

lJ l239

за

розрмувками з оплати прац1
розрilхунками в соцlмьного сц)zйування

1560

з2зб

за

внутрlшЕlми розрахуЕкilми
iвшi поточвi зобов'язаяня, з них:
за

за

цtнtiими паперами

II
III.3лБЕзпЕчЕння
Усьо2о за рфOiцом

1565
1570
1575
|5,16

159s
1600

920295

KepiBЕI{K (посадова особа)

Ceoziй

ШЕВЧЕНКо

Головшй буlгаrпер (спецiалiсг,
па якоп, покпадеЕо викоЕаIIц,I

офв'язкiв буrсаJrгерськоi служби)

Люdмuла

ШЕВЧУК

