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ЗАТВЕРДЖЕНО

Додаток 29

до Настанови (пункт 5.1)

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"______" ___________________ 20____ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Аварійно - відбудовні роботи (поточний ремонт) багатоповерхового житлового будинку за адресою (м. Харків, вулиця Ростовська,9)

(найменування об'єкта)
 

Умови виконання робіт:  

Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від
меблів, устаткування та інших предметів  

Об'єми робіт

№

Ч.ч.
Найменування робіт і витрат

Одиниця

виміру
Кількість Примітка

2 31 4 5

Аварійно - відбудовні роботи (поточний ремонт) багатоповерхового
житлового будинку за адресою (м. Харків, вулиця Ростовська,9)

Монтаж віконних блоків

1
Знімання незасклених віконних рам

Обсяг = ((77.76+635.18) / 100)*100

 м2 712,94

2
Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в

укосах

Обсяг = ((349+54) / 100)*100

 шт 403

3
Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з

металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель

Обсяг = ((1.6*0.9*54) / 100)*100

м2 77,76

4
Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з

металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель

Обсяг = ((1.3*1.4*349) / 100)*100

м2 635,18

5
Штукатурення плоских поверхонь віконних укосів по бетону та каменю

Обсяг = ((1614.5*0.1) / 100)*100

м2 161,45

6 Готування цементного розчину 1:3 вручну м3 7,1

7
Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином

Обсяг = ((1614.5*0.2) / 100)*100

м2 322,9

8
Теплоізоляція стін прямокутних виробами з пінопласту на клею (в 1 шар)

Обсяг = (322.9*0.02)*1

 м3 ізоляції 6,458

9 Установлення елементів каркасу із брусів  м3 -0,323

10 Розігрівання бітуму в котлах  т -0,452

11
Установлення перфорованих штукатурних кутиків

Обсяг = (((1.4+1.4+1.3)*349+(1.6+0.9+0.9)*54) / 100)*100

м 1 614,5

12
Шпаклювання стін шпаклівкою "Ветоніт"

Обсяг = ((1614.5*0.2) / 100)*100

м2 322,9
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13 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін м2 322,9

14 Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

м2 322,9

Монтаж балконих блоків

15
Знімання дверних полотен

Обсяг = ((0.7*2*108) / 100)*100

 м2 151,2

16 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в
укосах

 шт 108

17
Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2

з металлопластику  у кам'яних стінах

Обсяг = (((0.7*2.0)*108) / 100)*100

м2 151,2

Інші роботи

18 Навантаження сміття вручну  т 47

19 Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості
навантажувальних робіт)

т 47

Склав    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


