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Форма №8

Будівництво: Капітальний ремонт скверу по вул.Чкалова в м.Чернівці

ЗАТВЕРДЖЕНО                                     

    (назва організації, що затверджує)    

________________________________

   (посада, підпис, ініціали, прізвище)]

________________

Дефектний Акт

на Капітальний ремонт скверу по вул.Чкалова в м.Чернівці

(найменування об`єкта)

Умови виконання робіт: 

Об`єми робіт: 

Найменування робіт і витрат

1 2 3
2-1 Капітальний ремонт скверу по вул.Чкалова в м.Чернівці
Кошторис №2-1-1 на Капітальний ремонт скверу по вул.Чкалова в м.Чернівці
Озеленення

1 м3 деревини

2 м3 деревини

3 м3 деревини

4 Вирізання кущів кущорізом на прямих ділянках. 100 м2
5 Вирізання порослі дерев вручну, усі, крім  тополі та верби. 100 дерев
6 Згрібання і збирання трави і порослі (старої та свіжовирізаної) 100 м2
7 Навантаження сміття вручну 1 т
8 Перевезення сміття до 15 км (без навантаження) т

Відновлення футбольного поля
9 Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками м2

10 Скошування трави з використанням кущоріза Husgvаrnа 252 RХ 100 м2
11 Згрібання скошеної трави вручну 100 м2

12 100 м2

13 Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну 100 м2
14 Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб 100 м2
15 Натягування сітки на футбольні ворота 100 м
16 Сітка на ворота футбольні шт

Дитячий майданчик  для дітей 
Доріжки

17 Планування площ механізованим способом, група грунту 2 1000м2

18 Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм 100 м2

19 Перевезення грунту до 15 км т
20 Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із  щебеню 100 м2

21 На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 до 20 см 100 м2

22 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800 м3

23 Установлення бетонних поребриків на бетонну основу м
24 Поребрик м
25 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ) 100 м2

26 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М800 м3

27 Пісок природний, рядовий м3
28 Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200] м2
29 Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ) 1 м

Установлення лавок та урн

№ 
п/п

Одиниця 
виміру

Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів, діаметр стовбура до 20 см

Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 20 см до 30 см

Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 30 см до 40 см

Підготовка грунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі 
шаром 15 см
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1 2 3
30 Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група грунту 2 100м3
31 Навантаження буд.сміття вручну 1 т
32 Перевезення грунту до 15 км т
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1 2 3
33 Улаштування бетонної підготовки під елементи дитячого майданчика 100 м3

34 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм м3

35 Установлення анкерів 100 кг
36 Монтаж лавок 1 т
37 Лавка одностороння зі спинкою шт
38 Монтаж урн 1 т
39 Урна шт

Електроосвітлення

40 Складання та установлення залізобетонних одностоякових опор із повітряним вводом і двома траверсами 100опор

41 Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ шт

42 Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів км

43 Самонесучий ізольований провід, марка АsХSn, переріз 4х16 мм2 1000м
44 Установлення світильників з лампами розжарювання шт
45 Кронштейни кг
46 Світильники з лампами шт

Склав: _________________________________________________________ 
           [посада, підпис, ініціали, прізвище]

Перевірив: _________________________________________________________ 
           [посада, підпис, ініціали, прізвище]
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Форма №8

Будівництво: Капітальний ремонт скверу по вул.Чкалова в м.Чернівці

ЗАТВЕРДЖЕНО                                     

    (назва організації, що затверджує)    

________________________________

   (посада, підпис, ініціали, прізвище)]

________________

Дефектний Акт

на Капітальний ремонт скверу по вул.Чкалова в м.Чернівці

Умови виконання робіт: 

Об`єми робіт: 

Кількість Примітка

4 5
2-1 Капітальний ремонт скверу по вул.Чкалова в м.Чернівці
Кошторис №2-1-1 на Капітальний ремонт скверу по вул.Чкалова в м.Чернівці
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Склав: _________________________________________________________ 
           [посада, підпис, ініціали, прізвище]

Перевірив: _________________________________________________________ 
           [посада, підпис, ініціали, прізвище]
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