Додаток 2
до листа ПрАТ «АК «Київводоканал»
від _____________ № ______________

Інформація
до пункту 9 порядку денного засідання постійної комісії з питань житловокомунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Київської міської
ради про стан побудованих водопровідних мереж об’єкту
«Реконструкція транспортної розв'язки на Поштовій площі»
станом на 06.09.2018
На замовлення КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»
були надані технічні умови ПАТ «АК «Київводоканал» № 8437 від 23.07.2012, 14.01.2013,
04.11.2013 (Поштовий будинок), 09.03.2017 для водопостачання об’єкту «Реконструкція
Транспортної розв'язки на Поштовій площі».
Проекти на водопровідні мережі погоджені: 26.09.2013 (І-черга будівництва),
27.02.2014 (ІІ черга будівництва), 13.04.2017 (переглянуто відповідно до технічних умов
від 09.03.2017).
На водопостачання об’єкту «Будівництво об’єкту багатофункціонального
призначення та комплексного благоустрою скверу на Поштової площі окремою ІІ чергою
будівництва у складі проекту «Реконструкція транспортної розв’язки на Поштовій площі у
Подільському районі» надані нові технічні умови від 31.01.2018 № 8437.
У 2012-2013 роках будівельною організацією ТОВ «Укргазкомплекс» побудовані
водопровідні мережі Д=200, 150 мм на Набережному шосе, перекладені водопровідні
мережі Д=200, 100 мм на Боричевому узвозі та Д=200, 300 мм на вул. Петра Сагайдачного.
Водопровідні мережі працюють частково, в експлуатацію не здані.
Приховані, пусконалагоджувальні роботи на збудованих водопровідних мережах
об’єкту та їх технічне приймання фахівцям Департаменту експлуатації водопровідного
господарства ПрАТ «АК «Київводоканал» пред’явлені не були. Підключення водопровідної
мережі Д=150 мм (перемички) до існуючої водопровідної мережі Д=300 мм на
вул. Набережно-Хрещатицькій не виконано.
08.08.2018 внаслідок пошкодження ділянки існуючої водопровідної мережі
Д=500 мм на Володимирському узвозі було підтоплено територію розкопок на Поштовій
площі.
22.08.2018 сталося пошкодження на водопровідній мережі Д=400 мм на
вул. Петра Сагайдачного, що була побудована ПП «Сінта-Сервіс» для об’єкту «Будівництво
готельно-офісного комплексу» на вул. Петра Сагайдачного, 3-17 (замовник
ТОВ «Епоха К»). Водопровідна мережа була введена в експлуатацію у 2012 році, до
комунальної власності територіальної громади м. Київ і у володіння та користування
ПрАТ «АК «Київводоканал» не передана. Внаслідок пошкодження відбулося повторне
підтоплення місця археологічних розкопок.
На даний час обидва пошкодження ліквідовані, водопостачання відновлено.
Фахівцями департаменту проведено обстеження наслідків аварій на водопровідних
мережах за результатом якого встановлено, що при проведенні робіт з будівництва
водопровідних мереж під реконструкцію Поштової площі будівельною організацією
ТОВ «Укргазкомплекс» була порушена герметизація місць перетину трубопроводами
стінок колодязя, якій розташований в місті приєднання пошкодженої діючої мережі
Д=400 мм до новозбудованої мережі Д=300 мм, відсутня герметизація повітряного
простору між футлярами та робочою трубою в колодязях на новозбудованому водопроводі
Д=300-200 мм на вул. Петра Сагайдачного на ділянці в місці примикання до археологічних
розкопок прибережного міського кварталу Середньовічного Києва на Поштовій площі, а
також порушена робота дренажної системи у вказаному районі.

