Звіт діяльності управління Північно - Кримського каналу
за 2016 року.
Виконання ремонтно-доглядових робіт.
Управління Північно – Кримського каналу у 2016 році виконувало ремонтні та
експлуатаційні заходи згідно затверджених планів та графіків.
В зимовий – весняний період 2016 року були проведені підготовчі роботи до
поливного сезону 2016 року. На гідротехнічних спорудах каналу провели оглядові та
ремонтно-профілактичні роботи. Очистили від мулу та наносів підвідні частини ГТС та русла
каналу. Металеві частини споруд було очищено та пофарбовано олійними фарбами, а бетонні
частини – пофарбовано вапняним розчином. Частково провели бетонування облицьованої
частини русла каналу. Очищено від мулу підвідні канали до гідротехнічних споруд:
розподілювачів міжгосподарських №1 та №2 , аварійного скиду №1, Головної споруди
Краснознам’янського каналу. Частково було очищено від мулу та наносів і саме русло
Північно – Кримського каналу.
У березні Північно-Кримський канал був підготовлений до прийняття дніпровської
води та було розпочато поливний сезон.
У червні Управлінням Північно – Кримського каналу було виконано капітальний
ремонт веж Головної споруди Північно – Кримського каналу, а саме було замінено віконні та
дверні блоки, поштукатурені та пофарбовані укоси та виконано капітальний ремонт покрівель
веж Головної споруди Північно – Кримського каналу.
Працівниками ІІ відділення каналу збудовано залізобетонного огородження на
гідротехнічних спорудах аварійний скид №1 ПК712+36ПКК та розподілювачі
міжгосподарському №1 ПК831+81ПКК.
У серпні місяці було проведено роботи по реконструкції системи опалення промбази
управління. Згідно проектних рішень було виконано заміна трубопроводів та нагрівальних
приладів в адміністративний будівлі та виробничих приміщень.
На територіях гідротехнічних споруд ПКК було реконструйовано системи полива.
Силами працівників ремонтно-будівельної дільниці управління Північно –
Кримського каналу було проведено поточний ремонт території дошкільного учбового закладу
«Джерельце», що знаходиться у місті Таврійську, Херсонської області, роботи проводились за
договором.
На протязі року Північно – Кримський канал утримується в робочому стані, зараз
проводяться підготовчі роботи до нового поливного сезону 2017року.
Управління Північно-Кримського каналу у 2016 році виконало такий обсяг робіт:
Види робіт
Обсяг земляних робіт, тис. м3
Очищення каналу від наносів, тис. м3
Виконання бетонних робіт, м3
Очищення від рослинності, га
Проведення замірів на режим. – спостиреж. мережі, од.
Фарбування конструкцій, маркування ГТС, м2
Виконання ремонту підрядними організаціями, тис грн..
Виконання капітального ремонту, тис. грн..
Фактична вартість робіт – всього, тис.грн.,
в тому числі:
ремонт гідроспоруд, тис.грн
ремонт виробничих споруд , тис.грн
ремонт механізмів, транспортних засобів та придбання запчастин, тис.грн
ремонт насосних станцій, тис грн
інші витрати, тис.грн
Начальник ВРЕР, ВБ та ПР Пишна С.Г.

Показники
18,860
13,211
32,7
200,06
3000,0
9780,0
365,540
505,640
1684,7
254,813
584,359
3,335
35,685
842,193

