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 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Департамент гуманітарної політики ДМР 

(назва організації, що затверджує) 
Директор Сушко К.О. 

[посада, підпис (ініціали, прізвище)] 

"____" _________________ 20 ___ р. 

 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ 

    На   Поточний ремонт і заміни дерев'яних блоків на металопластикові 

вікна у   КЗО "СЗШ №63" ДМР за адресою: м.Дніпро, вул. Янтарна, 71-а 
(найменування об`єкта)] 

 

Умови виконання робіт  

Об'єми робіт 
 

№ 
п/п 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

 вікна    
1 Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки 

в укосах 
 шт 4  

2 Знімання засклених віконних рам  м2 60,64  

3 Знімання бетонних  підвіконних дощок  м2 6,84  

4 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з 
металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель 

м2 60,64  

5 Герметик силиконовий л 3,53  

6 Дюбель-шурупи 100х10мм шт 101  

7 Блоки віконні металопластикові  з п'яти- 
камерної системи і двох-камерним 
енергозберігаючим скло пакетом с            
аргононаповнювачем,  К не нижче ніж 0,75. 
4-12-4-14Ar-4i з маскітною сіткої, що відчиняются 

м2 60,64  

8 піна монтажна зимова шт 4  

9 Установлення пластикових підвіконних дошок м 17,1  

10 підвіконник металопластиковій шир.400мм шт 4  
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11 Установлення віконних зливів м 17,5  

12 Зливи із оцинкованой сталі м.п. 18,15  

13 гермобутил кг 5,14  

14 гвинти самонарізні шт 62  

15 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими ли-
стами з кріпленням на клеї 

м2 6,86  

16 Листи гіпсові, обшивальні [суха штукатурка], товщина 10-12мм воло-
гостійкий 

м2 7,203  

17 Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стріч-
кою 

м 34,3  

18 Шпаклівка клейова т 0,01362  

19 армувальна стрічка       
         
         
  

м 37,73  

20 Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону 
та каменю 

м2 6,86  

21 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами укосів по штукатурці 

м2 6,86  

22 Навантаження сміття вручну  т 1,711  

23 Перевезення сміття до 30 км т 1,711  

 
 

Склав   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)] 

 

Перевірив   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)] 

 


