ЗВІТ
про проведення конкурсів та оглядів на звання кращого управління,
об’єкта, колективу за І півріччя 2013 року
Згідно з затвердженим наказом облводресурсів від 03.04.2012 № 71
(зі змінами) Положенням про проведення конкурсів та оглядів на звання
кращого управління, об’єкта, колективу проведено конкурси та огляди на
звання «Кращий об’єкт», «Кращий господар року», «Кращий колектив»,
«Краще управління» та «Кращий керівник управління».
Комісія облводресурсів підвела підсумки за І півріччя 2013 року і
визначила переможців згідно з номінаціями:

В номінації «Кращий об’єкт» :
«експлуатаційна дільниця»:
- І місце – експлуатаційна дільниця № 1 Мелітопольського МУВГ.
Експлуатаційна дільниця № 1 здійснює подачу дніпровської води для
сільськогосподарських угідь Мелітопольського району. За даною дільницею
закріплено 10 насосних станцій, 16 км магістрального каналу, 21 гідротехнічна
споруда. Проектна потужність цих НС дає змогу здійснювати зрошення на
площі 15725 га.

Фото: Експлуатаційна дільниця № 1
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За І півріччя 2013 року насосними станціями експлуатаційної дільниці
№ 1 перекачано 11803,4 тис.м3 води.
Вода подавалась наступним водокористувачам: ТОВ «Фрідом Фарм
Терра», ТОВ «Агрофірма «Україна», ФГ «Степове-2001» та іншим.
За I півріччя 2013 року експлуатаційна дільниця виконала ремонтних та
доглядових робіт на суму 18,12 тис. грн. Виконано 23,6 га обкошування каналу,
в тому числі механізмами 4,6 га; 3,6 га обкошування споруд; 5,1 км видалення
рослинності в швах басейнів та каналу; 365 м3 очищення від водорості і мулу;
10,8 га вирубки чагарнику, з них 5,2 га кущорізом; 1,3 м3 бетонних робіт,
відремонтували 1300 п/м швів басейнів та каналу. Силами робітників
експлуатаційної дільниці повністю відремонтовано 2 водозабори.
З питань охорони праці дільниця повністю укомплектована засобами
індивідуального захисту, необхідними інструментами та журналами з техніки
безпеки. Робочі місця відповідають встановленим законодавчим нормативам та
вимогам. На дільниці відсутні випадки виробничого травматизму.
Працівники дільниці сумлінно ставляться до виконання своїх посадових
обов’язків та доручень керівництва.
На дільниці завжди виконуються доглядові роботи, постійно
підтримується зовнішній вигляд територій насосних станцій та дільниці.
- ІІ місце
–
ремонтно-механічна майстерня (промислова база)
Якимівського МУВГ.
На обслуговуванні промислової бази знаходяться 36 насосних станцій,
32 одиниці автотракторної та гідромеліоративної техніки.
Промислова база проводить ТО та ремонт автотракторної техніки,
насосно-силового обладнання. В ремонтно-механічній майстерні проводяться
зварювальні, токарні, слюсарні роботи, працює гідравлічний прес.

Фото: Ремонтно-механічна майстерня (промислова база)

За І півріччя 2013 року працівниками промислової бази виконано
ремонтних робіт на суму 22,6 тис. грн., а саме: відремонтовано 14 одиниць
техніки та 8 одиниць насосно-силового обладнання, виконані роботи з
механізованого окошування каналів – 39,3 га, вирубування чагарнику
кущорізом – 17,37 га.
На території промбази знаходяться цехи по виготовленню
металопластикових вікон та єврозабору.
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Фото: Ремонтно-механічна майстерня (промислова база)

На обслуговуванні ремонтно-механічної майстерні знаходиться
мобільний комплекс МКІ-140 для відновлення трубопроводів методом
внутрішнього нанесення цементно-піщаної ізоляції, який з початку року
виконав робіт на 70,2 тис. грн.
З питань охорони праці промбаза укомплектована засобами
індивідуального захисту, необхідними інструментами та журналами з охорони
праці, робочі місця відповідають встановленим законодавчим нормативам та
вимогам. Для покращення умов з охорони праці на виробництві за І півріччя
2013 року витрачено 18,321 тис. грн.
Працівники промислової бази сумлінно ставляться до виконання своїх
посадових обов’язків та доручень керівництва.
- ІІІ місце – у зв’язку з недостатнім рівнем підготовки об’єктів та
рішенням комісії облводресурсів не присуджується.

«насосна станція»
І місце – насосна станція НС № 11 Приазовського магістрального
каналу Мелітопольського МУВГ.
Насосна станція відноситься до експлуатаційної дільниці № 2.
Найбільші водоспоживачі – ПП «Нагорна О.І.» та ПП «Димура М.І.».

Фото: Насосна станція НС № 11 Приазовського МК
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На насосній станції встановлено наступне насосно-силове устаткування:
- насосні агрегати № 1-3 типу ЦН400-105, продуктивністю 125 л/с,
напором 69 м, з електродвигунами 4АМН280S-4У3, потужністю 132 кВт,
ККД 93%.
За І півріччя 2013 року станція
перекачала 158,6 тис. м3 води, витрата
електроенергії склала 58,5 тис. кВт·год.
Фактична питома норма – 368,9
кВт·год/тис.м3,
планова
–
379,5
3
кВт·год/тис.м .
У поточному році власними
силами машиністів і персоналу ЕД № 2
повністю
відремонтована
будівля
насосної
станції
та
закритого
розподільчого пристрою. Пофарбовано
866,7 м2 стін фасаду, стелі, панелей і
448,8 м2 обладнання та трубопроводів.
Відремонтовано 20,9 м2 вимощення.
Також відновлений фасад та проведені
внутрішні роботи з ремонту побутового
приміщення.
Фото: Машинний зал НС № 11

Фото: Побутове приміщення НС № 11

Фото: Водозабірна споруда НС № 11

З питань охорони праці станція укомплектована засобами колективного
та індивідуального захисту, необхідними інструментами. Робочі місця
відповідають встановленим нормативним вимогам. Обладнані кутки з охорони
праці. На високому рівні проводяться щорічні навчання і перевірка знань з
питань охорони праці і пожежної безпеки.
Трансформаторна підстанція завжди знаходиться у зразковому стані.
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Фото: Трансформаторна підстанція НС № 11

- ІІ місце – насосна станція НС № 4 каналу 3 МК Приазовської
зрошувальної системи Якимівського МУВГ.
Насосна станція відноситься до експлуатаційної дільниці № 4.
НС № 4 забезпечує подачу води на площі 1246 га таким
сільськогосподарським виробникам як ТОВ «Орхідея», ФГ «Якор».

Фото: Насосна станція НС № 4 каналу 3 МК Приазовської зрошувальної системи
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Фото: Машинний зал НС № 4 каналу
3 МК

На насосній станції встановлено
5 насосно-силових агрегатів: 3 основних
марки 250 QYD та 2 допоміжних марки
150 CYE загальною продуктивністю
3103 м3/год, потужністю 1145 кВа.
З початку року НС полито 326 га
сільгоспкультур
та
перекачано
127,7 тис. м3 води.
Обслуговує
насосну
станцію
4 машиніста під керівництвом старшого
машиніста Єфременко О.В. Колективом
машиністів виконано ремонт побутового
приміщення з використанням новітніх
технологій по енергозбереженню, також
відремонтована будівля НС.

Фото: Територія насосної станції НС № 4 каналу 3 МК

На території насосної станції, яка завжди знаходиться в охайному стані,
розташовано розплідник по вирощуванню рослин. Всі роботи виконуються
силами працівників НС.
З питань охорони праці насосна станція укомплектована засобами
колективного та індивідуального захисту, необхідними інструментами.
Машиністи забезпечені спецодягом та медикаментами. Робочі місця
відповідають встановленим нормативним вимогам.
- ІІІ місце – насосна станція НСП № 12 Придніпровського МУВГ.
Насосна станція відноситься до експлуатаційної дільниці № 1.
НСП № 12 забезпечує подачу води на площі 28,1 га таким
сільськогосподарським виробникам як «Магистраль 8Д», «Мелиоратор-2»,
«Машиностроитель-2»,
«Росинка-1»,
«Тюльпан-7»,
«Содружество»,
«Медтехник-1Д».
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Фото: Насосна станція НСП № 12

Фото: Територія НСП № 12

Фото: Машинний зал НСП № 12

Фото: Побутове приміщення НСП № 12

Колектив НСП № 12 постійно підтримує в справному стані обладнання
насосної станції, забезпечує своєчасне виконання заявок водокористувачів та
утримує в естетичному вигляді робоче місце, якісно та своєчасно виконує
доглядові роботи на закріпленій території.

«міжгосподарський
гідротехнічна споруда»

зрошувальний,

скидний

канал

та

- І місце – перегороджувально-регулююча споруда (ПРС-3) на ПК 278
Приазовського магістрального каналу Мелітопольського МУВГ.
Ця ГТС відноситься до експлуатаційної дільниці № 1. Оснащена
8 шлюзами-регуляторами з вертикальними плоскими підйомниками для
пропуску води і створення нормального робочого рівня каналу.
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ПРС-3 на ПК 278 третя пропускає
дніпровську воду від головної насосної
станції по іншим відсікам каналу.
ГТС
обслуговує
4
оглядачаремонтувальника.

Фото: ПРС-3 на ПК-278 Приазовського
магістрального каналу

- ІІ місце
–
БДР НС № 2 Вільнянської зрошувальної системи
Вільнянського МУВГ.
Відповідальність за обслуговування та підтримання гідротехнічної
споруди у належному технічному і естетичному стані покладено на машиністів
насосної станції НС № 2 ВЗС. На БДР НС № 2 постійно виконуються доглядові
роботи та окультурення території.

Фото: БДР НС № 2 Вільнянської зрошувальної системи
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- ІІІ місце – гідротехнічна споруда ПК 15 на каналі Р-8-1 Якимівського
МУВГ.
Гідротехнічна споруда на ПК 15 відноситься до експлуатаційної дільниці
№ 2. Споруда служить для пропуску води і створення нормального робочого
рівня каналу Р-8-1 Каховської зрошувальної системи. ГТС оснащена
2 плоскими затворами, які регулюються 2 редукторами. Пропускна
спроможність споруди 13 м3/сек.
Відповідальність за обслуговування ГТС покладено на 3 оглядачів під
керівництвом начальника дільниці № 2 Саранді О.Д. Робітники завжди
підтримують споруду в належному технічному та естетичному стані.

Фото: Гідротехнічна споруда ПК 15 на каналі Р-8-1 Якимівського МУВГ

«краще облаштоване джерело»
- І місце – природне джерело води неподалік від с. Садове в прибережній
захисній смузі ставка Новенської сільської ради Мелітопольського району
Мелітопольського МУВГ.
До упорядкування джерело та територія навколо нього перебувала у
незадовільному стані. Відділом водних ресурсів були проведені роботи з
упорядкування джерела: територію укріплено камінням від розмивання водою,
водовипуск пофарбовано, траншею, яка служить для водовідтіку води у ставок,
викошено від очерету.

Фото: Природне джерело води неподалік від с. Садове Мелітопольського району

10

- ІІ та ІІІ місце – у зв’язку з відсутністю пропозицій від підвідомчих
організацій та рішенням комісії облводресурсів не присуджуються.

В номінації «Краще управління»:
- І місце – Мелітопольське міжрайонне управління водного господарства.
В Мелітопольському районі більше 23 тис. га зрошувальних земель.
Довжина міжгосподарської мережі становить 81,3 км. На балансі
Мелітопольського МУВГ перебуває 21 насосна станція, які оснащені
111 основними агрегатами. Установлена потужність насосних станцій
становить 32,2 МВт, сумарна продуктивність становить 50 м3/сек.
До складу управління на правах структурних підрозділів входять:
Експлуатаційна дільниця № 1, Експлуатаційна дільниця № 2, Експлуатаційна
дільниця № 3, Дільниця з ремонту електромеханічного устаткування.
Одним із головних завдань Мелітопольського МУВГ є створення
комфортних, здорових та безпечних умов праці. Поетапне зниження ризиків
виникнення нещасних випадків та професійних захворювань. Підвищення
безпеки технологічних процесів, машин та механізмів. Створення оптимальних
умов праці.
Велика увага приділяється охороні праці. Так, за І півріччя 2013 року
витрати на охорону праці з рахунку спеціального фонду державного бюджету
склали 48,7 тис. грн.
Щомісячно комісією з оперативного контролю ІІІ ступеню проводиться
перевірка стану охорони праці, протипожежної безпеки, електробезпеки
експлуатаційних дільниць, насосних станцій та ремонтно-механічних
майстерень ЕД № 1, ЕД № 2, ЕД № 3, а також дільниці РЕМУ.
Відділ експлуатації меліоративних систем управління забезпечує
експлуатаційні дільниці всім необхідним для здійснення ними своїх функцій по
підтриманню зразкового порядку на своїх об’єктах та прилеглих до них
територіях. За І півріччя 2013 року проведено механізоване обкошування
каналу на площі 78,4 га., ручне обкошування – 37,9 га. Здійснено ремонт ГТС –
39 шт., відремонтовано 21,2 км Приазовського магістрального каналу, виконано
10,1 м3 бетонних робіт, вирублено 22,2 га чагарникової рослинності, очищено
від мулу, водорості та сміття – 1205 м3, відремонтовано виробничих будівель –
9 шт., виконано земляних робіт – 1288 м3, видалено рослинності у швах –
15,8 км.
З метою збереження та відтворення водних ресурсів відділ водних
ресурсів Мелітопольського МУВГ здійснює спостереження за станом водних
об’єктів (у тому числі гідротехнічних споруд), дотримання режимів роботи
водосховищ, водогосподарської системи на території Мелітопольського та
Приазовського районів Запорізької області.
Загальна кількість річок, на яких проводиться моніторинг – 16 шт.
(загальна довжина складає 530,6 км), з них лише річка Молочна класифікується
згідно ВКУ як середня (її загальна довжина складає 197 км). Загальна кількість
ставків – 51 шт. (площа водного дзеркала яких складає 577,46 га). Загальна
кількість джерел – 15 шт.
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Відділом водних ресурсів за І півріччя 2013 року проведено обстеження
12-ти водних об’єктів на території Мелітопольського та Приазовського районів,
по КПКВ 2407050 освоєно 1,0 тис. грн.
Служба механізації управління забезпечує готовність і здійснює
постійний контроль за безпечною експлуатацією автотракторної техніки,
засобів малої механізації, запірно-регулюючої арматури, трубопроводів,
верстатного обладнання, вантажопідіймальних кранів і машин тощо. Так, за
І півріччя поточного року було витрачено 27,9 тис. грн. на ремонт
автотракторних засобів. Своєчасно проводиться технічний огляд автомобілів та
вантажопідіймальних механізмів.
- ІІ місце – Якимівське міжрайонне управління водного господарства.
В Якимівському районі більш 50 тис. га зрошуваних земель, довжина
міжгосподарської мережі 84 км. На балансі Якимівського міжрайонного
управління водного господарства перебуває 36 насосних станцій, оснащених
160 основними агрегатами. Установлена потужність насосних станцій
становить 55,5 МВт, сумарна продуктивність становить 37,9 м3/c.
До складу управління на правах структурних підрозділів входять:
- Експлуатаційна дільниця № 1;
- Експлуатаційна дільниця № 2;
- Експлуатаційна дільниця № 3;
- Експлуатаційна дільниця № 4;
- Дільниця з ремонту електромеханічного устаткування;
- Ремонтно-механічна майстерня, автогараж (смт Якимівка);
- Електротехнічна лабораторія;
- Механізований загін;
- Інформаційно консультаційний центр;
- База відпочинку «Меліоратор» у смт Кирилівка.
Вода на поля зрошення подається по двом системам: Каховська
зрошувальна система (розподільні канали Р-8, Р-8-1, Р-8-1-1), Приазовська
зрошувальна система (канал 3 МК).
За І півріччя 2013 року управлінням проведено механізоване
обкошування каналів на площі 39,3 га, вирубування чагарнику кущорізом 17,4 га. Витрати на охорону праці з рахунку спеціального фонду склали
18,3 тис. грн.
В Якимівському МУВГ працює атестована ЕТЛ-35кВ. Електротехнічна
лабораторія призначена для випробування високовольтного устаткування від
6 до 35 кВ, перевірки силових трансформаторів перед запуском, придатності в
них масла; перевірки ізоляторів на електричну міцність; випробування на
спрацьовування розрядників, релейного захисту силового устаткування 6 кВ,
35 кВ, 0.4 кВ. Пересувна ЕТЛ обладнана на базі автомобіля ГАЗ 3307 і
укомплектована приладами для визначення експлуатаційної придатності
електроустаткування.
В управлінні діє мобільний комплект KL 250 top II по зварюванню
поліетиленових трубопроводів діаметром від 63 до 250 мм.
З урахуванням польових умов експлуатації й необхідності відновлення
магістральних трубопроводів, внутрішньогосподарських трубопроводів і
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колекторів насосних станцій в Якимівському МУВГ модернізований і
додатково обладнаний мобільний комплекс МКІ-140М для відновлення
трубопроводів методом внутрішнього нанесення цементно-піщаної ізоляції.
За І півріччя поточного року мобільним комплексом виконано робіт по
відновленню 300 мп трубопроводів Ø 620 мм на суму 70,2 тис.грн.
В управлінні широко використовуються передові технології та
прогресивні полімерні матеріали для виконання ремонтних робіт.
Для забезпечення контролю над режимом поливу сільськогосподарських
культур в управлінні працює ґрунтова лабораторія. За заявками господарствводокористувачів визначається вологість ґрунту в різні фази вегетації рослин на
різних глибинах коріння населеного шару.
З метою надання допомоги сільгоспвиробникам у питаннях експлуатації
й технічного переоснащення зрошувальних систем із застосуванням сучасних
технологій і прогресивних способів поливу на базі управління відкрито
обласний інформаційно-консультаційний центр.
На території промислової бази організовані цехи по виробництву
металопластикових вікон та єврозабору.
Якимівське міжрайонне управління водного господарства має свою базу
відпочинку «Меліоратор», яка розташована в смт Кирилівка по вул. КосаФедотова, на границі із заказником о. Бірючий.
Управління в межах наданих йому повноважень направляє свою
діяльність на експлуатацію зрошувальних систем і відповідає за стан організації
експлуатаційно-ремонтних робіт, використання й регуляції водних ресурсів.
Належна увага приділяється створенню комфортних, здорових та безпечних
умов праці, підвищенню безпеки технологічних процесів, машин та механізмів.

- ІІІ місце – у зв’язку з недостатнім рівнем підготовки об’єктів та
рішенням комісії облводресурсів не присуджується.

В номінації «Кращий керівник управління»:
- І місце – Слєпкань М.В.
- ІІ місце – Бохон І.М.
- ІІІ місце – у зв’язку з недостатнім рівнем підготовки об’єктів та
рішенням комісії облводресурсів не присуджується.

