
 

Інформація 

про діяльність Львівської гідрогеолого-меліоративної 

експедиції за  9 місяців  2017 року 

(Надається відповідно до наказу Мінекономрозвитку  від 11.02.2015  № 116 та 

листа Львівське облводресурсів від 28.04.2015р. №07/988). 

 

Основним завданням експедиції є ведення екологомеліоративного 

моніторингу меліорованих земель Львівської області та моніторингу 

довкілля в сфері діяльності поверхневих вод. 

Протягом   9 місяців  2017  року експедицією виконано Програму 

еколого-меліоративного моніторингу на 100% (таблиця 1  додається),  

проводився постійний контроль за гідрометеорологічною і 

водогосподарською обстановкою на території області, збір, узагальнення 

та аналіз даних про водогосподарську та гідрометеорологічну ситуацію, 

гідрологічний та гідрохімічний стан водних об'єктів у басейнах річок  та 

подавалася щоденна, щотижнева та щомісячна інформації до Львівського 

облводресурсів. 

        Польовими гідрогеолого-меліоративними партіями експедиції за 9 

місяців 2017 року: 

- проведено гідрогеолого-меліоративне обстеження на площі 454,2 тис. га; 

- проведено кислотне обстеження сільгоспугідь на площі 79,4 тис. га при 

цьому пройдено шурфів 636,8 м.п.; 

- виконано 445,5 м п. ручного буріння при бурінні 297 свердловин; 

- відібрано 3336  проб ґрунту на визначення вологості з об’ємною масою,  

рН сольове на комплекс хімічних та геотехнічних аналізів та водні витяжки; 

- виконано 14270 замірів рівня ґрунтових вод та інших стаціонарних замірів; 

- проведено 26350 замірів на Оброшинській воднобалансовій станції; 

- відібрано 337 проб  води, з них:  99 проб із свердловин, 87 проб 

поверхневих вод з каналів і річок , 72 проби дренажного стоку та 52 проби 

води за програмою моніторингу поверхневих вод. 

 В результаті виконаних робіт та узагальнення і оцінки отриманих 

матеріалів в камеральних умовах підготовлені інформаційні матеріали 

представлені в таблиці 2 (додається). 

          Лабораторією моніторингу вод та ґрунтів Львівської ГГМЕ  за 9 

місяців 2017 року виконано аналізи якості поверхневих вод Львівської 

області у 17 створах. 

         За Програмою моніторингу поверхневих вод  за  9 місяців 2017 року 

було виконано 1185 вимірювань у 51 пробі  води (з них 63 радіологічних 

вимірювання у 48 пробах води). 

За Програмою меліоративного моніторингу було виконано 6840 

вимірювань у 285  пробах поверхневих, ґрунтових і дренажних вод, а 

також у 4041 вимірювання у 3336  пробах ґрунтів меліоративних систем. 

Також були виконані договірні роботи, в яких було проведено 3604 

вимірювання у 234 пробах стічних та ґрунтових вод та 206 вимірювань у 

105 зразках ґрунту. Тенденцій до змін якості води не виявлено.   



 

         Згідно кошторису за 9 місяців  2017 року  по загальному фонду  

передбачено 2835,7 тис. грн.,  фактично профінансовано 2835,7 тис. грн. 

(що становить     100 % до кошторису),  виконано 3328,5  тис. грн., у т.ч. за 

рахунок коштів  спеціального фонду направлених на виконання загального 

фонду  в розмірі 510,2 тис. грн..               

         Виконано ремонтних робіт по поточному ремонту на суму 54,9 тис. 

грн., (у т. ч. за  рахунок коштів загального фонду 0,8 тис. грн.,    

спеціального фонду направленого на виконання загального фонду 54,1 тис. 

грн.). Проведено поточний ремонт боксів, кабінетів лабораторного 

корпусу, ІДЦ,  1 лабораторного приладу ПАЖ-3, 5 автомобілів, 

встановлено 4 металопластикові вікна, технічне обслуговування 

газопроводу, придбано  комп’ютерну мишу, клавіатуру, ПММ, тени для 

дистилятора, хімреактиви, хімпосуд, з/ч, медикаменти, 1 газонокосарку, 

спецодяг, канцтовари, господарські товари, матеріали, буклети, закуплено 

на 2,6 тис. грн. молока працівникам лабораторії,  виплачено польові на 

суму 5,0 тис. грн.. Оплачено за: пресу, у тому числі журнал «Охорона 

праці», послуги банку, послуги зв’язку, податки та збори,  повірку 

лабораторних приладів, перевірку димових і вентиляційних каналів, аналіз 

стічної води, монтаж, демонтаж лічильника, програмне забезпечення, 

заправку катріджів, страхування а/м, переатестацію оператора котельні. 

Здійснювався оперативний контроль за станом охорони праці І-ІV 

ступенів. Проведено своєчасні розрахунки з енергопостачальними 

організаціями за спожиті енергоносії. 

         Середньооблікова  кількість штатних працівників по експедиції 

становить 55 чоловік,   у тому числі керівні працівники 5 чоловік. 

         Фонд оплати праці за звітний період становить 2518,2  тис. грн., у т. ч. 

керівного складу 414,9 тис. грн.. 

         Середньомісячна заробітна плата працівників експедиції, у т. ч. 

сумісників, становить 4742 грн., та 9220  грн. у керівного складу. 

          Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня (баланс  форма 

№1-дс додається). 

          Держзакупівлі не проводились (протокол засідання тендерного 

комітету  додається). 

          Надходження коштів по спеціальному фонду,  отриманих як плата за 

послуги, за 9 місяців 2017 року становить 544,3 тис. грн. (укладено 92 

договори). 

           Надходження отримано за рахунок  надання наступних послуг:  

-  проведення аналізу води та ґрунту на 280,8 тис. грн.; 

-  виконання проектних та вишукувальних робіт на 151,8 тис. грн.; 

-  буріння свердловин 86,4 тис. грн.; 

-  подачі води на 25,3 тис. грн.. 

           Планування надходжень за  надані послуги  проводилось згідно 

укладених договорів, коригування вартості платних послуг проводилось на 

підставі зміни заробітної плати, енергоносіїв та інших фактичних видатків 

вказаних в калькуляціях. 

           Обсяг надходжень коштів  по спецфонду  за 9 місяців 2017 року на 



 

98,9 тис. грн. більший у порівнянні    з   відповідним періодом минулого 

року. 

          

                                 Перелік документів які додаються:  

1. Виконання плану гідрогеолого-меліоративних робіт  Львівською ГГМЕ за 

9 місяців 2017 року (таблиця 1). 

2. Перелік підготовлених та доведених до користувачів документів з оцінки, 

прогнозу та контролю стану меліорованих земель за 9 місяців 2017 року 

(таблиця 2). 

3. Баланс (форма № 1-дс). 

4. Протокол № 4 від 21.02.2017р. засідання тендерного комітету щодо 

організації та проведення державних закупівель товарів, робіт і послуг за 

державні кошти. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 4 від 21. 02. 2017 р. 

засідання тендерного комітету щодо організації та 

 проведення державних закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти  

 

Дата 21.02. 2017 р.       Час: 14ºº год. 

 

ПРИСУТНІ: 

Грабовська С.П. –головний інженер ЛГГМЕ, голова комітету. 

Яворський І.Г. – провідний бухгалтер, заступник голови 

Дзвиняцький Д.О. - начальник Подільської ГГМП, секретар комітету 

Члени тендерного комітету: 

1. Савчук М.П. – головний економіст 

2. Карплюк В.Р. – начальник дільниці по експлуатації і ремонту свердловин та  

обладнання 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Організація та проведення процедури закупівлі товарів і послуг за державні 

кошти  

1). визначення процедур при закупівлі товарів і послуг за державні кошти; 



 

2). терміни проведення тендеру; 

3). визначення відповідального за проведення даної процедури. 

СЛУХАЛИ: 

Головний економіст експедиції п. Савчук М.П. проаналізувала кошторис 

експедиції на 2017 р. в розрізі КЕКВ по загальному і спеціальному фондах. 

Згідно представлених обсягів фінансування експедиції по всіх КЕКВ на 

поточний рік та чинного законодавства України про здійснення державних 

закупівель до всіх товарів, робіт і послуг, що повністю або частково 

здійснюються за державні кошти, за умови, що вартість предмета закупівлі, 

товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тис. гривень, а 

робіт – 1,5 мільйон гривень в експедиції не потрібно проводити конкурсні 

торги, оскільки фінансування по всіх КЕКВ менші за суми, при яких потрібно 

було б їх проводити. Голова тендерного комітету п. Грабовська С.П. після 

обміну думками членів тендерного комітету підвівши підсумки засідання, 

заявила, що в 2017 р. згідно чинного законодавства України не потрібно 

проводити конкурсних торгів і запропонувала провести голосування з даного 

питання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 1). Не проводити конкурсні торги з закупівлі товарів, робіт і послуг за 

державні кошти у 2017 році.. 

  

Голова комітету  ____________________________ С.П. Грабовська 

Заступник голови  ____________________________ І.Г. Яворський 

Члени тендерного комітету:  ___________________ М.П. Савчук 

      ___________________ В.Р. Карплюк 

 

Секретар тендерного комітету ___________________ Д.О. Дзвиняцький 

 



 

Таблиця 1 

 

Виконання плану гідрогеолого-меліоративних робіт 
 Львівською ГГМЕ за 9 місяців  2017 року 

№ 

з/п 
Види робіт 

Одиниця  

виміру 

Представ-

лення 

показника 

Всього з початку 

року 

1 

Спостереження за рівнем 

ґрунтових вод, та інші 

стаціонарні спостереження               

замір 

план 14270 

факт 14270 

% 100 

2 
Спостереження на 

воднобалансовій станції 
замір 

план 26350 

факт 26350 

% 100 

3 
Гідрогеолого-меліоративне 

обстеження 
тис.га 

план 454,18 

факт 454,18 

% 100 

4 Механічне і ручне буріння м.п 

план 445,5 

факт 445,5 

%  100 

5 
Аналіз води, водних 

витяжок, зразків ґрунтів 
ум.аналізи 

план 11650 

факт 11650 

% 100 

6 
Виконання ремонтних 

робіт всього: 
тис.грн 

план 31,5 

факт 54,9 

% 174 

6,1 
У тому числі: поточний 

ремонт КЕКВ  2210 + 2240 
тис.грн 

план 31,5 

факт 54,9 

% 174 

6.2 Капітальний ремонт:  тис.грн 

план 0 

факт 0 

% 0 

7 
Фінансування робіт, 

всього 
тис.грн 

  
3380,01 

7.1 
у т.ч.  з   держбюджету по 

КПКВ     2407050 
тис.грн 

ліміт 2835,71 

факт 2835,71 

% 100,0 

  по КПКВ 2407050 (GPS) тис.грн 

ліміт 0,00 

факт 0,00 

%  0 

7.2 
за рахунок позабюджетної 

діяльності 
тис.грн 

  
544,3 

 



   Таблиця 2 

Перелік підготовлених  та доведених до користувачів документів з оцінки, прогнозу та контролю стану меліорованих 

земель за 9 місяців 2017 року 

№  

з/п 
Назва документу 

Найменування організації, яка отримала 

матеріали 
Кількість , шт 

1 Дані якості дренажних вод за рік 2016 р. Держводагентство,  Облводресурси 2 

2 

Прогноз меліоративного стану осушуваних земель на 

початок вегетаційного періоду 2017 р.(станом на 30 

березня). 

облводресурси, УВГ, гол.упр. 

с/господарства, 

 Держводагентство 

13 

3 
Бюлетень Оброшинської воднобалансової станції за 2016 

рік. 
Експедиція  1 

4 Виробничо-технічний звіт експедиції за 2016р. Облводресурсів, Держводагентство 2 

5 

Матеріали до обліку та оцінки меліоративного стану 

осушуваних земель і технічного стану осушувальних 

систем за 2016р. 

Облводресурів 

Держводагентство 2 

6 

Інформація про меліоративний стан (МС) осушуваних 

земель на передпосівний період (ПП) (стан на 30.03.17) та 

прогноз МС на СВП (стан на 30.06.17р.). 

Облводресурів 

Держводагентство 

Упраління осушувальних систем 

12 

 

Інформація про меліоративний стан (МС) осушуваних 

земель на середину вегетаційного періоду (стан на 

30.06.17р.). 

Облводресурів 

Держводагентство 

Упраління осушувальних систем 

12 

  
Всього по експедиції   44 

    

 


