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Департамент благоустрою та інфраструктури

Дніпровської міської ради 
( назва організації, що затверджує )

___________________
( посада, підпис, ініціали, прізвище )

 
“_____” _________________________2020 р.

 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ
  

На Поточний ремонт території на  ж/м Парус за адресою : Метростробудівська ,буд .4 
  

Умови виконання робіт 
  

Об'єми робіт
 

№
п/п Найменування робіт та витрат

Одиниця
виміру

  Кількість Примітка

1 2 3 4 5
 Роздiл 1. АТБ-маркет     
     

1 Розбирання асфальтобетонних покриттiв вручну ( h-
40мм )

  м3 2,296
 

2 Розбирання щебеневих покриттiв та основ (h-150 мм)   м3 8,61  

3 Демонтаж бетонних поребрикiв на бетонну основу   м 57,4  

4 Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу   м 57,4  

5 Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв
основи iз щебеню шлакового

  м3 8,61
 

6 Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних
елементiв мощення [ФЭМ]

  м2 57,4
 

 Роздiл 2. Житловий будинок № 4     
     

7 Розбирання асфальтобетонних покриттiв вручну ( h-
40мм )

  м3 0,76
 

8 Розбирання щебеневих покриттiв та основ (h-200 мм)   м3 7,5  

9 Розбирання бортових каменiв   м 19  

10 Улаштування дорожнiх корит напiвкоритного профiлю
вручну, глибина корита 100 мм

  м2 30,55
 

11 Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу   м 97,26  

12 Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв
основи iз щебеню шлакового

  м3 11,27
 

13 Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних
елементiв мощення [ФЭМ]

  м2 75,1
 

 Роздiл 3. Обмеження проїзду     
     

14 Установлення стовпчиків обмеження проїзду   стовп. 3  

15 Улаштування бетонних фундаментiв об'ємом до 5 м3
/стовпів/

  м3 0,36
 

 Роздiл 4. Інші роботи     
     

16 Навантаження сміття, грунту екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 
м3.

  т 43,468
 

17 Перевезення сміття до 15 км   т 38,5829  

18 Перевезення грунту до 15 км   т 4,888  

 

Монтаж + накладні витрати     -  70381,60
Матеріали       -  95154,74
не передбачені витрати 20 %      -  33107,27
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Всьго:                198643,61


