
№

п/п

Одиниця 

виміру
Примітка

1 3 5

1 100м2

2 100м2

3 100м2

4 100м2

5 100м2

6 100м2

7 100м2

8 100м2

9 100м2

Улаштування основи під штукатурку стовпів, пілястр, 

прямокутних колон, криволінійних поверхонь 

великого радіусу з металевої сітки по каркасу з 

обмазуванням розчином

3,1944

Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів 

по каменю та бетону цементно-пісчаним розчином з 

землі та риштувань

0,1344

-1-

Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при 

ремонті штукатурки рустованих фасадів по каменю 

та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним 

розчином, площа до 5 м2

-0,826

Ремонт штукатурки зовнішніх гладких стовпів, колон 

та пілястр з землі та риштувань по каменю та бетону 

цементно-вапняним розчином, товщина шару 20 мм

3,69

Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних тяг по 

каменю та бетону цементно-вапняним розчином з 

землі та риштувань, площа до 1 м2

0,33

Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та 

бетону з люльок цементно-вапняним розчином, 

площа до 5 м2, товщина шару 20 мм

0,075

Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з 

риштувань з підготовленням поверхні
0,12

Ремонт штукатурки рустованих фасадів по каменю 

та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним 

розчином, площа до 5 м2, товщина шару 40 мм

0,826

Найменування робіт і витрат Кількість

2 4

Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та 

стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2
0,077
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Дефектний акт
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Об'єми робіт
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Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО                          

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)



1 3 5

10 100м2

11 100м2

12 100м2

13 100м2

14 100м2

15 100м2

16 100м2

17 100м2

18 виріб

19 100м2

20 100м2

21 100м2

22 1 т

23 т

-2-

Склав

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевірив

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Установлення та розбирання зовнішніх металевих 

трубчастих інвентарних риштувань, висота 

риштувань до 16 м

6,62

Навантаження сміття вручну 24,55256

Перевезення до 15 км 24,55256

Розчищення капітелей коринфських висотою до 500 

мм від фарбування, що важко видаляється
210

Суцільна шпаклівка раніше поштукатурених 

поверхонь фасадів цементно-полівінілацетатною 

сумішшю з риштувань та землі

2,1

Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з 

риштувань з підготовленням поверхні
2,1

Грунтування складних фасадів під фарбування 

перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань
1,786

Суцільна шпаклівка раніше поштукатурених 

поверхонь фасадів з риштувань та землі
1,786

Фарбування перхлорвініловими фарбами по 

підготовленій поверхні складних фасадів за 1 раз з 

землі та риштувань

1,768

Грунтування простих фасадів під фарбування 

перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань
4,4544

Суцільна шпаклівка раніше поштукатурених 

поверхонь фасадів цементно-полівінілацетатною 

сумішшю з риштувань та землі

4,4544

Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з 

риштувань з підготовленням поверхні за 2 рази
4,4544

2 4

Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону 

цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, 

товщина шару 20 мм

0,1764

Поліпшене штукатурення поверхонь стель 

всередені будівлі цементно-вапняним або 

цементним розчином по каменю та бетону

1,26
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