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  Форма №8 
    

    
  ЗАТВЕРДЖЕНО 
    
    

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

  “_____” ____________________________20__ р. 
    
    

ДЕФЕКТНИЙ АКТ 
    

На ДНЗ № 42 Перлина 
    

Умови виконання робіт  
    

Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  ПІДЛОГА       

1 Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші 
товщиною 50 мм 

м2 41,2   

2 Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів 
клеєм 

м2 41,2   

3 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах м 34,8   

  СТІНИ ТА УКОСИ       

4 Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону 
гіпсовою штукатуркою, площа до 5 м2, товщина шару 20 
мм 

м2 90   

5 Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв всерединi 
будiвлi по каменю та бетону гіпсовим розчином 

м2 5,3   

6 Суцiльна шпаклiвка ранiше поштукатурених поверхонь 
стін і укосів 

м2 100,3   

7 Фарбування поверхнi стін і укосів за 2 рази м2 100,3   

  ПЕРЕГОРОДКА       

8 Розбирання цегляних перегородок  м3 1,35   

9 Улаштування неармованих глухих цегляних 
перегородок товщиною 0,5 цеглини в примiщеннях 
площею до 5 м2 

 м2 6   

10 Штукатурення поверхонь перегородки гіпсовим розчином м2 6   

  СТЕЛЯ       

11 Розбирання каркасу стель із металевих профілів м2 5,5   

12 Розбирання підшивки горизонтальних поверхонь стель 
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами 

 м2 5,5   

13 Улаштування дерев'яних балок  м2 2   

14 Улаштування каркасу стель із металевих профілів м2 41,14   

15 Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь стель 
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами 

 м2 41,14   

16 Установлення вентиляцiйних решіток грати 4   

17 Шпаклювання стель шпаклівкою м2 41,14   

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

м2 41,14   

19 Улаштування багетів м 34,8   

  ПРОРІЗИ       

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

 шт 1   
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21 Знiмання дверних полотен  м2 2   

22 Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними 
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у 
кам'яних стiнах 

м2 2   

  ЕЛЕКТРИКА       

23 Прокладання проводiв при схованiй проводцi по 
необштукатуренiй поверхнi 

м 100   

24 Установлення штепсельних розеток утопленого типу 
при схованiй проводцi 

шт 8   

25 Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй 
проводцi, 1-клавiшних 

шт 1   

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

шт 1   

27 Монтаж свiтильникiв шт 6   

28 Установлення щиткiв шт 1   

  САНТЕХНІКА       

29 Демонтаж радiаторiв металевих шт 6   

30 Установлення опалювальних радiаторiв кВт 9,45   

  ЗОВНІШНІ СХОДИ, КОЗИРЬОК       

31 Ремонт бетонних схiдцiв шт 19   

32 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних 
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої 
суміші 

 м2 15,68   

33 Улаштування плінтусів шириною 150 мм з керамiчних 
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої 
суміші 

 м2 1,55   

34 Монтаж металоконструкцій козирька т 0,5   

35 Навантаження смiття вручну  т 5,491   

36 Перевезення сміття до 10 км т 5,491   

  
            

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

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

 


