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  Форма №8 
    

    
  ЗАТВЕРДЖЕНО 
    
  Львівська гімназія "Євшан"  

  ( назва організації, що затверджує ) 
  ___________________ 
  ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) 
    

  “_____” ____________________________20__ р. 
    
    

ДЕФЕКТНИЙ АКТ 
    

На Поточний ремонт 
    

Умови виконання робіт  
    

Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

1 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток м2 84,9   

2 Розбирання покриттiв пiдлог з штучного паркету на 
мастицi 

м2 216   

3 Демонтаж цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею понад 20 м2 

м2 356,58   

4 На кожнi 5 мм змiни товщини шару демонтажу 
цементної стяжки додавати (до тов.10мм) 

м2 356,58   

5 Демонтаж дощатих покриттiв площею понад 10 м2 
(сцена) 

м2 55,68   

6 Розбирання каркасу сцени  м2 55,68   

7 Демонтаж обшивок стін  м2 115,33   

8 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 
вiдбиванням штукатурки в укосах 

 шт 5   

9 Знiмання дверних полотен  м2 9,45   

10 Розбирання дерев'яних плiнтусiв м 56,9   

11 Розмивання поверхонь стель внутрiшнiх примiщень м2 410   

12 Розмивання поверхонь стiн внутрiшнiх примiщень та 
відкосів 

м2 183,3   

13 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної 
фарби 

м2 107,5   

14 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та 
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 

м2 8   

15 Знiмання пiдвiконних дощок  м2 0,72   

16 Демонтаж вiконних прорiзiв з металопластику в кам'яних 
стiнах житлових і громадських будівель 

м2 5,28   

17 Демонтаж радiаторiв шт 13   

18 Демонтаж свiтильникiв шт 16   

19 Демонтаж вимикачiв, розеток шт 35   

20 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками 
площею бiльше 3 м2 з металопластику в кам'яних стiнах 
житлових і громадських будівель 

м2 5,28   

21 Установлення пластикових пiдвiконних дошок м 2,4   

22 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею понад 20 м2 

м2 360,58   

23 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки 
додавати (до тов.100мм) 

м2 360,58   

24 Улаштування покриття з штучного паркету без жилок на 
мастицi 

м2 360,58   

25 Покриття пiдлог лаком за 2 рази м2 360,58   
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26 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із 
металевих профілів 

м2 157,75   

27 Улаштування підшивки підвісних стель плитами 
гіпсокартону. Види поверхонь горизонтальні 

 м2 157,75   

28 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із 
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм 
при нанесенні за 3 рази 

 м2 567,75   

29 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних 
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

м2 567,75   

30 Установлення каркасу сцени  м3 9,95   

31 Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi 
будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по 
каменю та бетону 

м2 151,62   

32 Установлення перфорованих штукатурних кутиків м 386   

33 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із 
клейового гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 
рази 

 м2 368,94   

34 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних 
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

м2 368,94   

35 Установлення опалювальних радiаторiв сталевих кВт 19,5   

36 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах м 2500   

37 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi 
встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп понад 2 до 4 
шт 

шт 16   

38 Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй 
проводцi, 2-клавiшних 

шт 10   

39 Установлення штепсельних розеток утопленого типу 
при схованiй проводцi 

шт 25   

  РІЗНІ РОБОТИ       

40 Навантаження смiття вручну  т 9,314   

41 Перевезення сміття до 15 км т 9,314   

  
            

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

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

 


