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Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям,

група ґрунту 1

 м3 7,98

Пiдготовка вручну стандартних мiсць для садiння дерев-

саджанцiв з оголеною кореневою системою в

природному ґрунтi

 ям 20

Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т т 0,0077

Лавка шт 7

Формувальне обрiзування дерев висотою до 5 м шт 10

Копання ям для встановлення стоякiв та стовпiв

глибиною 0,4 м

 ям 28

Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iз

відсіву

м2 350

Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних

елементiв мощення [ФЭМ]

м2 350

Установлення свiтильникiв на дві лампи шт 4

Світильник шт 4

Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т опора 4

Стояки опор зовнiшнього освiтлення шт 4

Фарбування перхлорвiнiловими фарбами по

пiдготовленiй поверхнi простих фасадiв за 2 рази з

землi та риштувань

м2 79,8

Улаштування залiзобетонних монолiтних фундаментiв

пiд опори

опор 4

Цементно-вапняна штукатурка Polimin ШВ-1 кг 720

Пiдготовка ґрунту пiд квiтники, товщина шару насипки 20

см

м2 350

Накривки бетонні шт 375

Ремонт штукатурки гладких фасадiв по каменю та

бетону з землi та риштувань цементно-вапняним

розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм

м2 20

Грунтовка для бетонних i залiзобетонних основ кг 122,928

Установлення дрiбних конструкцiй [пiдвiконникiв, зливiв,

парапетiв та iн.] масою до 0,5 т

шт 375

Улаштування горизонтальної гiдроiзоляцiї фундаментiв

рулонними матерiалами в 1 шар

 м2 153,66

Матеріал рулонний ізоляційний м2 169,026

Демонтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т т 0,5

Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м,

глибиною до 2 м, з крiпленнями, група ґрунту 1

 м3 76,5

Об'єми робіт

Найменування робіт і витрат

Одиниця

виміру
  Кількість Примітка

2 3 4 5

На Загальнобудывельні роботи

Умови виконання робіт 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” ____________________________20__ р.

( назва організації, що затверджує )

___________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Форма №8
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                    Перевірив      ______________________________________________

                                                      [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

                    Склав             ______________________________________________

                                                      [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

Можжевельник скальный блю ароу 1,0-1,3 шт 18

Спирея билларда шт 14

Можжевельник скальный блю ароу  2,3 -2,5 шт 19

Садiння кущiв-саджанцiв у групи в ями шт 65

Форзиция шт 14

Сосна звичайна шт 20

Пiдготовка механiзованим способом стандартних мiсць

для садiння кущiв-саджанцiв у групи з додаванням

рослинної землi понад 25% до 50%

 ям 65

2 3 4 5

Садiння дерев-саджанцiв з оголеною кореневою

системою в ями

шт 20


