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

 “_____” ____________________________20__ р.
  
  

ДЕФЕКТНИЙ АКТ
  
На Капітальний ремонт приміщень ЗОШ І-ІІІ ст. № 4
  
Умови виконання робіт обєкт експлуатується
  
Об'єми робіт

№
п/п Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

  Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Демонтаж вимикачiв, розеток шт 18  

2 Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання шт 9  

3 Розбирання облицювання стiн з керамiчних
глазурованих плиток

м2 278,83  

4 Розбирання дощатих покриттiв пiдлог м2 56,304  

5 Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен
до 20 см2

м 220  

6 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах м 540  

7 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів

м2 28,04  

8 Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.

 м2 28,04  

9 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від
вапняної фарби

м2 178,6  

10 Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв всерединi
будiвлi по каменю та бетону цементно-вапняним
розчином

м2 23,98  

11 Знiмання дверних полотен  м2 19,87  

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

 шт 4  

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

м2 19,87  

14 Установлення пластикових пiдвiконних дошок м 8,56  

15 Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами
[фальшстiни] по металевому каркасу

м2 106,94  

16 Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону
вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20
мм

м2 76,33  

17 Грунтування поверхонь всередині приміщень м2 298,31  

18 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" м2 178,59  

19 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" м2 119,72  

20 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по штукатурцi

м2 178,59  

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

м2 119,72  

22 Улаштування багет м 67  

1 2 3 4 5
23 Облицювання поверхонь рядовими керамiчними

глазурованими плитками без карнизних, плiнтусних i
кутових елементiв без установлення плиток туалетного
гарнiтуру по цеглi та бетону

м2 278,83  
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24 Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй
проводцi, 1-клавiшних

шт 12  

25 Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованiй проводцi

шт 23  

26 Монтаж свiтильникiв 600х600 шт 18  

27 Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 на скобах м 52  

28 Монтаж увiдно-розподiльних пристроїв  шафа 8  

29 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням
холодної та гарячої води

к-т 6  

30 Установлення змiшувачiв шт 6  

31 Установлення мийок на одне вiддiлення к-т 9  

32 Розбирання трубопроводiв з труб чавунних
каналiзацiйних дiаметром до 50 мм

м 12  

33 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з
полiетиленових труб дiаметром 50 мм

м 12  

34 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром
20 мм

м 65  

35 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток м2 237,63  

36 Улаштування пiдстильного шару бетонного м3 26,1945  

37 Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм
площею до 20 м2

м2 237,63  

38 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт

м2 237,63  

39 Прокладання повiтроводiв iз листової сталi класу П
[щiльнi] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм

м2 45  

40 Прокладання повiтроводiв iз листової сталi класу Н
[нормальнi] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм

м2 38,4  

41 Прокладання повiтроводiв iз листової сталi класу П
[щiльнi] товщиною 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм

м2 15,6  

42 Прокладання повiтроводiв iз листової сталi класу Н
[нормальнi] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм

м2 34  

43 Прокладання повiтроводiв iз листової сталi класу П
[щiльнi] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм

м2 3,6  

44 Прокладання повiтроводiв iз листової сталi класу П
[щiльнi] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм

м2 8,08  

45 Прокладання повiтроводiв iз листової сталi класу Н
[нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром до 200 мм

м2 5,024  

46 Прокладання переходів 150х200/150х100 із
корозійностійкої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм

м2 0,6  

47 Прокладання переходів 150х300/150х200; коліна 90
град. 150х300 із корозійностійкої сталі класу П [щільні]
товщиною 0,7 мм

м2 1,25  

48 Ізоляція повітроводів, переходів, колін : матами
мінераловатними

 м2 61,55  

49 Установлення грат жалюзійних стальних щілинних
регулювальних [Р] номер 150, розмір 150х150 мм

грати 8  

50 Установлення грат жалюзійних розмір 150х200 мм грати 12  

51 Монтаж анемостата А125 ВР шт 21  

52 Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром
до 1600 мм

клапан 3  

53 Установлення клапанiв вогнезатримуючих периметром
до 3200 мм

клапан 1  

54 Установлення над шахтами зонтів із листової сталі
прямокутного перерізу периметром 1000 мм

зонт 6  

55 Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т шт 4  

1 2 3 4 5
56 Установлення камер припливних типових без секції

зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год
камеpа 1  

57 Монтаж автоматики клапан 1  

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


