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  Форма №8 
    
    
  ЗАТВЕРДЖЕНО 
    
    
  ( назва організації, що затверджує ) 
  ___________________ 
  ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) 
    

  “_____” ____________________________20__ р. 
    
    

ДЕФЕКТНИЙ АКТ 
    

На Облаштування універсального спортивно - ігрового майданчика   (наливні покриття з гумової крихти), 
розташованого за адресою: м. Дніпро, вулиця Янтарна, буд. 81 
    

Умови виконання робіт  
    

Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

1 Планування площ механiзованим способом, група 
ґрунту 2 (Планування поверхні зі зрізуванням 
нерівностей) 

 м2 800   

2 Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв 
основи з пiску 

м3 120   

3 Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв 
основи iз щебеню шлакового 

м3 80   

4 Улаштування бетонних фундаментiв пiд наливні 
покриття з гумової крихти 

 м3 80   

5 Улаштування наливного покриття товщиною 4 см з 
гарячих гумових сумiшей укладальником 

м2 800   

6 На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати до норми 
18-42-3 до 10см 

м2 800   

7 Розмiтка спортивного майданчика фарбою суцiльною 
лiнiєю шириною до 0,1 м 

км лінії 0,5   

8 Фарба  S166.97 белая т 0,1   

9 Фарба S166.27 жовта т 0,05   

10 Розчинник л 60   

11 Скотч розмічувальний  шт 28   

12 Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих 
асфальтобетонних сумiшей дрiбнозернистих 

м2 500   

13 На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати до норми 
18-42-3 до 10см 

м2 500   

14 Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу м 154   

15 Поребрик 100х20х8 м 154   

16 Сумiшi бетоннi М400 м3 7,854   

17 Монтаж металоконструкцiй вагою до 0,1 т т 0,5   

18 Стойка баскетбольная стационарная (уличная, три 
опоры) 4,56х1,08 

шт 2   

19 Ворота мини-футбольные или гандбольные не 
разборные 3000х2000 без полос 

шт 2   
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20 Стакан  для стоек волейбола и бадминтона (комплект) + 
сетка  

шт 2   

  
            

                    Склав             ______________________________________________ 
                                                      [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] 
            

                    Перевірив      ______________________________________________ 
                                                      [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] 

 


