
Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр. 1  99_ДЦ_ДФ_2-1-1

№

п/п

Одиниця

виміру
  Кількість Примітка

1 3 4 5

1 100м 0.1

2 1 м2 38

3 1 м2 38

4 100 т 0.07066

5 т 7.066

6 100м2 0.38

7 т 20.064

8 100м 0.1

9 100 м 0.1

10 100м3 0.038

11 100м3 0.076

12 100м2 0.38

13 1м різу 12.6

14 100шт 0.02

15 100шт 0.02

16 1 елемен 4

17 100м 0.11

18 1 м2 42.35

19 1 м2 42.35

Розділ. Заїзд до буд №251 (7,7*5,5)

Розбирання бортових каменiв

Холодне фрезерування покриття фрезою моделі 9901-1

на базі трактора МТЗ-80, при глибині фрезерування 40

мм

На кожні 10 мм зміни глибини додавати або виключати

за нормою 10-2-31-4 (к=3)

Різання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення

[ФЭМ]

Установлення дорожнiх знакiв на металевих стояках

При установленнi додаткових щиткiв додавати до норм

18-61-1, 18-61-2, 18-61-3

Влаштування зсобів обмеження руху транспорту

Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з

шириною гідравлічного перерізу 100 мм

Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв

основи з пiщано-гравiйної сумiшi, жорстви (10см)

Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв

основи iз щебеню з природного каменю (20см)

Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних

елементiв мощення [ФЭМ]

Перевезення сміття до 20 км

Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з

застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 500 мм

(33см)

Перевезення сміття до 20 км

Установлення бортових каменiв бетонних i

залiзобетонних при iнших видах покриттiв

Розбирання бортових каменiв

Холодне фрезерування покриття фрезою моделі 9901-1

на базі трактора МТЗ-80, при глибині фрезерування 40

мм

На кожні 10 мм зміни глибини додавати або виключати

за нормою 10-2-31-4 (к=3)

Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-

самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.

Об'єми робіт

Найменування робіт і витрат

2

Розділ. Заїзд до буд №249 (7,6*5)

Умови виконання робіт 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На влаштування підвищених пішохідних переходів на вул. Руській (Безпечний Гравітон) в м. Чернівцях

“_____” ____________________________20__ р.

___________________

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

( назва організації, що затверджує )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Форма №8



Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр. 2  99_ДЦ_ДФ_2-1-1

20 100 т 0.0786445Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-

самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр. 3  99_ДЦ_ДФ_2-1-1

1 3 4 5

21 т 7.86445

22 100м2 0.4235

23 т 22.3608

24 100м 0.11

25 100 м 0.11

26 100м3 0.04235

27 100м3 0.0847

28 100м2 0.4235

29 1м різу 13.2

30 100шт 0.02

31 100шт 0.02

32 1 елемен 4

33 100м 0.12

34 1 м2 34.2

35 1 м2 34.2

36 100 т 0.065754

37 т 6.5754

38 100м2 0.342

39 т 18.0576

40 100м 0.12

41 100 м 0.12

42 100м3 0.0342

43 100м3 0.0684

44 100м2 0.342

45 1м різу 11.7

46 100шт 0.02

47 100шт 0.02

48 1 елемен 4

49 100м 0.11

50 1 м2 30.8

51 1 м2 30.8

Розбирання бортових каменiв

Холодне фрезерування покриття фрезою моделі 9901-1

на базі трактора МТЗ-80, при глибині фрезерування 40

мм

На кожні 10 мм зміни глибини додавати або виключати

за нормою 10-2-31-4 (к=3)

Установлення дорожнiх знакiв на металевих стояках

При установленнi додаткових щиткiв додавати до норм

18-61-1, 18-61-2, 18-61-3

Влаштування зсобів обмеження руху транспорту

Розділ. Заїзд до буд №273-279 (5,6*5,5)

Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв

основи з пiщано-гравiйної сумiшi, жорстви (10см)

Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв

основи iз щебеню з природного каменю (20см)

Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних

елементiв мощення [ФЭМ]

Різання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення

[ФЭМ]

Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з

застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 500 мм

(33см)

Перевезення сміття до 20 км

Установлення бортових каменiв бетонних i

залiзобетонних при iнших видах покриттiв

Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з

шириною гідравлічного перерізу 100 мм

Холодне фрезерування покриття фрезою моделі 9901-1

на базі трактора МТЗ-80, при глибині фрезерування 40

мм

На кожні 10 мм зміни глибини додавати або виключати

за нормою 10-2-31-4 (к=3)

Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-

самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.

Перевезення сміття до 20 км

При установленнi додаткових щиткiв додавати до норм

18-61-1, 18-61-2, 18-61-3

Влаштування зсобів обмеження руху транспорту

Розділ. Заїзд біля магазину №255 (5,7*6)

Розбирання бортових каменiв

Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв

основи iз щебеню з природного каменю (20см)

Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних

елементiв мощення [ФЭМ]

Різання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення

[ФЭМ]

Установлення дорожнiх знакiв на металевих стояках

Перевезення сміття до 20 км

Установлення бортових каменiв бетонних i

залiзобетонних при iнших видах покриттiв

Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з

шириною гідравлічного перерізу 100 мм

Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв

основи з пiщано-гравiйної сумiшi, жорстви (10см)
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Перевезення сміття до 20 км

Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з

застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 500 мм

(33см)



Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр. 4  99_ДЦ_ДФ_2-1-1

52 100 т 0.059356

53 т 5.9356Перевезення сміття до 20 км

Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-

самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр. 5  99_ДЦ_ДФ_2-1-1

1 3 4 5

54 100м2 0.308

55 т 16.2624

56 100м 0.11

57 100 м 0.11

58 100м3 0.0308

59 100м3 0.0616

60 100м2 0.308

61 1м різу 11.1

62 100шт 0.02

63 100шт 0.02

64 1 елемен 4

65 1 м2 62.15

66 1 м2 62.15

67 100 т 0.1037905

68 т 10.37905

69 100м2 0.6215

70 т 32.8152

71 100 м 0.11

72 100м3 0.06215

73 100м3 0.1243

74 100м2 0.6215

75 1м різу 16.8

76 100шт 0.02

77 100шт 0.02

78 1 елемен 2

79 100м 0.27

80 100м3 0.15

81 100т 0.08

82 100м2 1.3

83 100м2 1.3

Улаштування покриттiв товщиною 4 см iз гарячих

асфальтобетонних сумiшей

На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати або

виключати до норми 18-43-1

асфальтування заїзду

Установлення бортових каменiв бетонних i

залiзобетонних при iнших видах покриттiв

Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв

основи iз щебеню з природного каменю

Улаштування вирiвнювального шару з

асфальтобетонної сумiшi без застосування

укладальникiв асфальтобетону

Різання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення

[ФЭМ]

Установлення дорожнiх знакiв на металевих стояках

При установленнi додаткових щиткiв додавати до норм

18-61-1, 18-61-2, 18-61-3

Влаштування зсобів обмеження руху транспорту

Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з

шириною гідравлічного перерізу 100 мм

Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв

основи з пiщано-гравiйної сумiшi, жорстви (10см)

Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв

основи iз щебеню з природного каменю (20см)

Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних

елементiв мощення [ФЭМ]

Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-

самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.

Перевезення сміття до 20 км

Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з

застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 500 мм

(33см)

Перевезення сміття до 20 км

Влаштування зсобів обмеження руху транспорту

Розділ. Заїзд до буд №281-Б (11,3*5,5)

Холодне фрезерування покриття фрезою моделі 9901-1

на базі трактора МТЗ-80, при глибині фрезерування 40

мм

На кожні 10 мм зміни глибини додавати або виключати

за нормою 10-2-31-4 (к=3)

Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних

елементiв мощення [ФЭМ]

Різання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення

[ФЭМ]

Установлення дорожнiх знакiв на металевих стояках

При установленнi додаткових щиткiв додавати до норм

18-61-1, 18-61-2, 18-61-3

Установлення бортових каменiв бетонних i

залiзобетонних при iнших видах покриттiв

Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з

шириною гідравлічного перерізу 100 мм

Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв

основи з пiщано-гравiйної сумiшi, жорстви (10см)

Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв

основи iз щебеню з природного каменю (20см)
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Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з

застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 500 мм

(33см)

Перевезення сміття до 20 км



Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр. 6  99_ДЦ_ДФ_2-1-1

Розділ. Пішохідне направляюче огородження



Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр. 7  99_ДЦ_ДФ_2-1-1

1 3 4 5

84 100 м 1.14Влаштування пішохідного металевого направляючого

огородження на металевих стояках вручну з

використанням для засипки бетонної суміші, відстань

між стояками 2 м

                  Склав         __________________________________

                                                          посада, підпис, ініціали, прізвище

                  Перевірив  __________________________________ 
                                                                                  посада, підпис, ініціали, прізвище

2


