
  Звіт діяльності  

 управління  Північно  - Кримського каналу 

за перше  півріччя  2018 року. 

Виконання ремонтно-доглядових  робіт. 

 
      Ремонтні та експлуатаційні заходи у  2018 році  Управління Північно – Кримського 

каналу році  виконує згідно затверджених планів та графіків. 

      В зимово – весняний  період проводились підготовчі роботи до поливного сезону 

2018 року. На  гідротехнічних спорудах  каналу було проведено оглядові та ремонтно-

профілактичні роботи: очищення  від мулу та наносів підводних частин   

гідротехнічних споруд  та русла каналу, очистка та фарбування олійними фарбами 

металевих частин споруд. Бетонні частини – відремонтовані та пофарбовані вапняним 

розчином. Частково провели бетонування облицьованої частини русла каналу. 

Очищено від мулу підвідні та відвідні канали розподілювачів міжгосподарських  №1 

та  №2 , аварійного скиду №1, Головної споруди  Краснознам’янського каналу. 

     Відновили асфальтобетонне покриття на мостових переїздах через Північно – 

Кримський канал. 

      6 квітня 2018 року відбулось відкриття  Головної споруди  на заповнення Північно-

Кримського каналу  дніпровською водою  -  розпочато поливний сезон. 

      Травневі та червневі опади відновили ріст рослинності на укосах каналу та 

територіях  ГТС. Робітники 1, 2 та Перекопського відділень каналу згідно з правилами 

експлуатації Північно - Кримського каналу проводять  доглядові роботи по очищенню 

територій від рослинності та чагарників укосів каналу, прилеглих до них території , 

тим самим сприяючи протипожежній безпеці.  

    У другому кварталі робітниками 1 відділення каналу було розпочато монтаж  з/б 

огородження території дренажної насосної станції №1 ПК438+65ПКК.  

    Оновлено інформаційні та попереджувальні написи на гідротехнічних спорудах та 

бетонних екранах каналу. 

     Виконано поточний ремонт будівлі центрального диспетчерського пункту на 

території Головної споруди ПКК.  

     В травні місяці розпочато поточні ремонти в майстернях та побутових приміщеннях 

на гідродільницях 28км та 78км.   

     Як і завжди в цей період працівниками першого відділення каналу було розпочато  

підготовку до зимового періоду 2018-2019рр, а саме ремонт та  піскострумне 

очищення шандор та затворів на Головній споруді ПКК. 

     У весняно - літній період виконуються роботи по ремонту будівель на територіях  

промбаз та гідродільниць, а саме ремонт покрівель, фасаду, вікон, дверей. 

     Проводяться щомісячні ремонтні роботи на мостових переїздах через Північно – 

Кримський та Перекопський канали, а саме вапняне фарбування перильних 

огороджень та їх відновлення, ямковий ремонт проїжджої частини мостів.  

      Управління Північно-Кримського каналу у першому півріччі 2018р. виконало 

наступний обсяг робіт:    

  

Види робіт Показники 

Обсяг земляних робіт, тис. м3 8,768 

Очищення каналу від наносів, тис. м3 4,248 

Виконання бетонних робіт, м3 13,20 

Очищення від рослинності, га 57,42 

Проведення замірів на режим. – спостиреж. мережі,  од. 2242 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фарбування конструкцій, маркування ГТС, м2 8,551 

Будівництво, тис грн.. 35,01 

Виконання капітального ремонту , тис грн.. 14,80 

Виконання ремонту підрядними організаціями, тис грн.. 40,02 

Фактична вартість рем робіт – всього тис.грн. 1332,13 

в тому числі:  

ремонт гідроспоруд, тис.грн. 225,20 

ремонт гідропостів, тис.грн. 4,056 

ремонт виробничих  споруд , тис.грн. 594,62 

ремонт механізмів, транспортних засобів та придбання запчастин, 

тис.грн. 

43,51 

 

інші витрати, тис.грн. 464,74 


