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

  “_____” ____________________________20__ р. 
    
    

ДЕФЕКТНИЙ АКТ 
    

На Поточний ремонт спортивного майданчика СЗОШ  №51"  за адресою :  місто Дніпро 
    

Умови виконання робіт  
    

Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
      ОГОРОЖА       

1 Розбирання монолітних бетонних фундаментiв та стовпів  м3 2,05   

2 Розбирання парканiв iз а/ц листів м2 120   

3 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
крiплень з укосами, група ґрунту 2 

 м3 8,5   

4 Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв 
основи із щебеню 

м3 0,5   

5 Улаштування бетонних фундаментiв об'ємом до 5 м3 
пiд устаткування 

 м3 8   

6 Монтаж металоконструкцій огорожі т 1,15   

7 Огрунтовка металлоконструкцій за один раз грунтовкою 
ГФ-021 

м2 59,8   

8 Фарбування металевих огрунтованих поверхонь 
емалями за два рази 

м2 59,8   

9 Улаштування хвiрток iз готових глухих полотен висотою 
до 2,0 м при встановлених стовпах 

м2 2   

10 Улаштування парканiв сітчастих ,висотою понад 1,6 м 
до 2,0 м при встановлених стовпах 

м2 406   

11 Затягування троса для посилення огорожі із сітки м 410   

     ПОКРИТТЯ       

12 Демонтаж металоконструкцій спортивного обладнання т 0,2   

13 Розробка ґрунту вручну без крiплень з укосами, група 
ґрунту 2 

 м3 120   

14 Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв 
основи із щебеню 

м3 30   

15 Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв 
основи iз щебеню шлакового 

м3 90   

16 Улаштування прокладної основи в один шар із 
геотекстилю 

м2 600   

17 Установлення гумових бордюрів на пiщану основу м 80   

18 Улаштування штучного покриття "штучна трава" м2 600   

19 Засипання вручну трави кварцевим піском та гумовою 
крихтою 

 м3 27,6   

20 Навантаження ґрунту вручну на автомобiлi-самоскиди  м3 128,5   

21 Навантаження смiття вручну  т 5,52   

22 Перевезення грунту до 30 км т 205,6   
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23 Перевезення сміття до 30 км т 5,52   

  
            

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

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

 


