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Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

___________________

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” ____________________________20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт з благоустрою внутрішньодворової території за адресою: вул. Кожем'яки, 17

Умови виконання робіт к=1,1

Об'єми робіт

Найменування робіт і витрат

Одиниця

виміру
  Кількість Примітка

2 3 4 5

УЛАШТУВАННЯ  ВНУТРІШНЬОДВОРОВОЇ  ДОРІЖКИ

Розробка ґрунту вручну, група ґрунту 2  м3 8.8

Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iз

відсіву

м2 88

На кожний 1 см змiни товщини шару додавати до 25 см

до норми 18-47-3

м2 88

Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних

елементiв мощення [ФЭМ]

м2 88

Різання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення

[ФЭМ]

м різу 7

Установлення бетонних поребрикiв на цементно-пісчану

основу

м 176

Готування цементного розчину М100 вручну м3 8.976

УЛАШТУВАННЯ  ОГОРОЖІ   ДЛЯ  СМІТТЄЗБІРНИХ 

БАКІВ

Розробка ґрунту вручну з перемiщенням ручними

вiзками на 20 м, група ґрунту 2

 м3 2.5

Ущiльнення ґрунту, група ґрунту 1-2  м3 2.5

Бетонування майданчика м3 1

Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15 м3 1.015

Улаштування залiзобетонних огорож висотою 0,5 м,

довжиною ланки 2 м, глухих в одну панель

м3 1.2336

Установлення бетонних поребрикiв на цементно-пісчану

основу

м 12

Готування цементного розчину М100 вручну м3 0.612

УЛАШТУВАННЯ  ЛАВОК ( 4 ШТ.)

Установлення лавок /лавка дерев'яна на металевому

каркасі, 2 м/

шт 4

Улаштування бетонних фундаментів загального

призначення об'ємом до 5 м3 (бетонування лавок)

м3 0.72

Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15 м3 0.7344

УЛАШТУВАННЯ  УРН (4 ШТ.)

Улаштування бетонних фундаментів загального

призначення об'ємом до 5 м3

м3 0.144

Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15 м3 0.1468
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Монтаж урн т 0.144

                    Перевірив      ______________________________________________

                                                      [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

                    Склав             ______________________________________________

                                                      [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]


