
  2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.1) укр.                                 - 1 -                                                    362_ДЦ_ДФ_2-1-1 

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

  “_____” ____________________________20__ р. 
    
    

ДЕФЕКТНИЙ АКТ 
    

На ремонт території 
    

Умови виконання робіт  
    

Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

1 Розбирання стін з блоків масою понад 1 т до 1,5 т  шт 12   

2 Розбирання бортових каменів м 187   

3 Розбирання асфальтобетонних покриттів 
механізованим способом 

м3 34,6   

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

 т 68,8   

5 Перевезення сміття до 15 км т 68,8   

6 Установлення бетонних поребриків на бетонну основу м 187   

7 Поребрик  м 187   

8 Улаштування стін з блоків  шт 13   

9 Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.6.6-Т 
ГОСТ 13579-78 

шт 12   

10 Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 
13579-78 

шт 1   

11 Улаштування дорожніх корит коритного профілю з 
застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм 

м2 692   

12 Перевезення грунту до 5 км т 443   

13 Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів 
основи з піску 

м3 69,2   

14 Улаштування одношарових основ товщиною 15 см iз 
щебеню фракцiї 20-40 мм 

м2 692   

15 На кожний 1 см змiни товщини шару виключати до норм 
18-23-9, 18-23-10, 18-23-11 

м2 -692   

16 Улаштування покриття з щебвідсіву фр. 0,2мм, 
товщиною 12 см 

м2 692   

17 На кожний 1 см змiни товщини шару основи виключати м2 -692   

18 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних 
елементів мощення [ФЭМ] 

м2 692   

19 Бруківка товщ. 6 см м2 699   

  Спортивні елементи та МАФи       

20 Копання ям для встановлення стоякiв та стовпiв  ям 2,25   

21 Укладання бетонної суміші пiд устаткування  м3 2,25   

22 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг т 0,075   

23 Монтаж дрiбних металоконструкцiй т 0,75   

24 Улаштування дорожніх корит коритного профілю з 
застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм 

м2 8   

25 Перевезення грунту до 5 км т 5   

26 Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів 
основи з піску 

м3 0,8   
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27 Улаштування одношарових основ товщиною 15 см iз 
щебеню фракцiї 20-40 мм 

м2 8   

28 На кожний 1 см змiни товщини шару виключати до норм 
18-23-9, 18-23-10, 18-23-11 

м2 -8   

29 Улаштування покриття з щебвідсіву фр. 0,2мм, 
товщиною 12 см 

м2 8   

30 На кожний 1 см змiни товщини шару основи виключати м2 -8   

31 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних 
елементів мощення [ФЭМ] 

м2 8   

32 Бруківка товщ. 6 см м2 8   

33 Установлення бетонних поребриків на бетонну основу м 40   

34 Поребрик  м 40   

  
            

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

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

 


