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(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

"____" _________________ 20 ___ р.

благоустрій ігрових, спортивних, дитячих майданчиків і зон відпочинку

(найменування об`єкта)]

на ж/м Покровський в районі будинків
 №№ 5Д,5Є,5К,5Л,5Н,5П,5Т

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма №8

Умови виконання робіт

№
п/п

Найменування робіт і витрат

Об'єми робіт

Кількість
Одиниця

виміру
Примітка

1 2 3 4 5

Розділ 1. Огородження

1 м3Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів,
глибиною до 0,7 м, група грунтів 2

11,776

2 м3Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом
до 5 м3

11,776

3 м3БСГ С 12/15 В15 П2 F 75W2 12,01152

4 тМонтаж опорних конструкцій огорожі 3,321

5 штОгородження декоративне "Левада" (2,0х0,6х04) 137

6 штОгородження декоротивне "Левада" (1,5х0,6х0,4) 5

7 штОгородження декоративне "Левада" (1,0х0,6х0,4) 31

Розділ 2. Монтаж обладнання

8 м3Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів,
глибиною до 0,7 м, група грунтів 2

1,6

9 м3Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом
до 5 м3

1,6

10 м3БСГ С 12/15 В15 П2 F 75W2 1,632
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1 2 3 4 5

11 тМонтаж обладнання 1,6

12 штСпортивний комплекс "Тренер" SO-9.23 1

13 штБрусся гімнастичні чоловічі масові 1

14 штТурник дорослий 1

15 штШведська стінка 1

16 штЛава на металевих ніжках з упором 1

Розділ 3. Улаштування майданчику

17  м3Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 9,6

18  м2Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 74

19  м2 основиУлаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу, суцільного
перерізу в земляному полотні

74

20 м2Геотекстиль 74

21  м2 основи
або

покриття

Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей
[щебенево-піщаних сумішей] оптимального гранулометричного складу
одношарових, товщиною 12 см

74

22 м різаРізання дрібнорозмірних фігурних елементів брукування [ФЭМ] 10

23  м2
покриття

Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів
брукування [ФЭМ]

10

24 м
поребрика

Установлення бетонних поребриків на бетонну основу 156

25 мПоребрик 156

Склав
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


