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

  “_____” ____________________________20__ р. 
    
    

ДЕФЕКТНИЙ АКТ 
    

На Капітальний ремонт футбольного майданчика на вул. Полетаєва,4А в м. Чернівцях 
    

Умови виконання робіт  
    

Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ №1.  Підготовчі та земляні роботи       

1 Демонтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т т 0,6   

2 Розбирання асфальтобетонних покриттів 
механізованим способом 

м3 38,88   

3 Розбирання чорних щебеневих покриттів та основ м3 32,4   

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

 т 115,668   

5 Перевезення будівельного сміття самоскидами на 
вiдстань 15 км 

т 115,668   

6 Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- 
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 
на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, 
група грунтiв 2 

м3 155,52   

7 Перевезення грунту до 10 км т 264,384   

8 Робота на відвалі, група ґрунту 1  м3 155,52   

  Розділ №2.  Футбольне поле       

  ОСНОВА ПОЛЯ       

9 Улаштування нижнього шару двошарових основ 
товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 20-40 мм з межею 
мiцностi на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] 

м2 544   

10 На кожний 1 см змiни товщини шару додавати або 
виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 до 8см 

м2 -544   

11 Щебiнь, фракцiя 20-40 мм м3 54,84   

12 Улаштування верхнього шару двошарових основ 
товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 5-20 мм з межею 
мiцностi на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] 

м2 544   

13 На кожний 1 см змiни товщини шару додавати або 
виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 до 7см 

м2 -544   

14 Щебiнь, фракцiя 5-20 мм м3 47,98   

15 Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв 
основи iз щебеню шлакового (зі щебеню фр. 0-2 мм) 

м3 27,2   

16 Відсів природній 0-5мм м3 34,272   

17 Установлення бортових каменів бетонних і 
залізобетонних при інших видах покриттів 

м 108   

18 Камені бортові, 1000мм шт 108   

19 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200] м3 6,372   

  ШТУЧНИЙ ГАЗОН       

20 Улаштування покриттів на клеї зі зварюванням 
полотнища у стиках з штучної трави 

м2 544   
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21 Штучна трава  40мм м2 555   

22 Біла трава розмітки м2 16   

23 Стрічка для з'єднання м 478   

24 Клей двокомпонентний кг 125,1   

25 Затирання поверхнi пiском м2 544   

26 Пiсок кварцевий сухий обезпилений т 10,88   

27 Затирання поверхнi гумовою крихтою м2 544   

28 Гумова крихта т 3,264   

  Розділ №3.  Огорожа  поля       

29 Установлення металевої огорожi з сiтчастих панелей по 
металевим стовпам , висотою до 2,2 м (панелi зi 
зварною сiткою) 

м 108   

30 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200] м3 1,4904   

31 Стовп Стандарт 80х60мм 4м шт 40   

32 Стовп Стандарт 80х60мм 5м шт 18   

33 Сітка плетена з оцинкованого дроту 50х50/28мм м2 367,2   

34 Дрiт оцинкований, дiаметр 3 мм т 0,05   

35 Натягувач дроту (для стовпа д.38мм) шт 64   

36 Фіксатор дроту під саморіз шт 160   

37 Улаштування хвірток із готових полотен висотою понад 
1,6 м до 2,0 м при встановлених стовпах 

м2 6   

38 Хвіртки готові  шт 2   

  Розділ №4.  Монтаж воріт         

39 Улаштування ворiт для мініфутболу з установленням 
металевих стовпiв 

м2 2   

40 Ворота мініфутбольні шт 2   

41 Сiтка для міні-футболу (комплект) шт 2   

  Розділ №5.  Бруківка        

42 Улаштування одношарових основ товщиною 15 см iз 
щебеню фракцiї 20-40 мм з межею мiцностi на стиск 
понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] 

м2 102,6   

43 Щебiнь, фракцiя 20-40 мм м3 19,4   

44 Щебiнь, фракцiя 5-20 мм м3 1,5   

45 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних 
елементів мощення [ФЭМ] 

м2 102,6   

46 Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення 
[ФЭМ] 

м різу 36   

  
            

                    Склав             ______________________________________________О.З.Летяцька 
                                                      [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] 
            

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

 


