
   

 

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

  “_____” ____________________________20__ р. 
    
    

ДЕФЕКТНИЙ АКТ 
    

На Спеціалізована школа №149. Ремонт санвузлів /жіночих/ на 2 та 3 поверхах 
    

Умови виконання робіт К=1,2 Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що 
експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів 
    

Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Відділ №1.  Санвузол №1       

  Розділ №1.  Демонтажні роботи       

1 Розбирання перегородок у санвузлах  м2 12,525   

2 Знiмання дверних полотен  м2 5,3   

3 Знiмання наличникiв  м 39,2   

4 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від 
вапняної фарби 

м2 21,9   

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

 шт 3   

6 Розбирання облицювання стiн з керамiчних 
глазурованих плиток 

м2 48,89   

7 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та 
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 

м2 54,99   

8 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток м2 21,9   

9 Розбирання конструкцій подіумів під чаші  м3 1,1   

10 Розбирання цементних покриттiв пiдлог /стяжка та 
бетонна основа/ 

м2 21,9   

11 Розбирання трубопроводу водопостачання з труб 
дiаметром 15 мм 

м 12   

12 Розбирання трубопроводу водопостачання з труб 
дiаметром 20 мм 

м 9   

13 Розбирання трубопроводiв з труб чавунних 
каналiзацiйних дiаметром до 50 мм 

м 5,5   

14 Розбирання трубопроводiв з труб чавунних 
каналiзацiйних дiаметром понад 50 до 100 мм 

м 10,15   

15 Демонтаж раковин [умивальникiв] к-т 4   

16 Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками к-т 2   

17 Знiмання чаш напольних шт 4   

18 Знiмання труб змивних шт 4   

19 Знiмання змивного бачка, розташованого на стiнi шт 4   

20 Демонтаж змiшувачiв шт 4   

21 Демонтаж вимикачiв, розеток шт 2   

22 Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп шт 4   

  Розділ №2.  Стеля       

23 Обробка поверхонь антигрибковим розчином м2 21,9   

24 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" м2 21,9   

25 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" м2 21,9   

  Розділ №3.  Стіни       



   

 

1 2 3 4 5 

26 Обробка поверхонь антигрибковим розчином м2 31,164   

27 Улаштування основи пiд штукатурку з металевої сiтки по 
цегляних та бетонних поверхнях 

м2 103,88   

28 Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi 
будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по 
каменю та бетону 

м2 103,88   

29 Улаштування коробів для зашивки комунікацій з 
гіпсокартону по металевому каркасу з шумоізоляцією з 
мінеральної вати 

м2 2,54   

30 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 
понад 7 до 12 шт 

м2 103,88   

31 Фарбування ранiше пофарбованих укосів 
/вертикальних/ усерединi будiвлi водоемульсiйними 
сумiшами з розчищенням до 35% 

м2 1,888   

32 Фарбування ранiше пофарбованих укосів 
/горизонтальних/ усерединi будiвлi водоемульсiйними 
сумiшами з розчищенням до 35% 

м2 0,68   

  Розділ №4.  Підлога       

33 Улаштування цегляних подіумів під чаші  м3 1,1   

34 Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї 
/з заходом на стіни/ 

м2 31,9   

35 Додавати на кожний наступний шар обмазувальної 
гiдроiзоляцiї 

м2 31,9   

36 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею до 20 м2 

м2 21,9   

37 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки 
додавати /всього товщина 50мм, к=6/ 

м2 21,9   

38 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші 
Cerezit CN-69 товщиною 5 мм 

м2 21,9   

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

м2 16,86   

  Розділ №5.  Перегородки санвузлові       

40 Улаштування перегородок у санвузлах  м2 15,03   

  Розділ №6.  Вікна       

41 Виймання склопакетів, площею склiння до 1,0 м2 м2 4,5   

42 Склiння металевих рам двошаровими склопакетами 
площею до 1 м2 

м2 4,5   

  Розділ №7.  Двері       

43 Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними 
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, 
серія блоку ДГ-21-9 

 блок 4   

  Розділ №8.  Сантехнічні роботи       

44 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 50 мм 

м 7,5   

45 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 100 мм 

м 10,15   

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

м 15   

47 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
25 мм 

м 9   

48 Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв 
опалення i водопостачання дiаметром 20 мм 

шт 2   

49 Установлення муфтових кранів водорозбірних  шт 1   

50 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням 
холодної та гарячої води 

к-т 3   

51 Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднаним 
бачком 

к-т 1   
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52 Установлення чаш пiдлогових з високорозташованим 
бачком 

к-т 4   

53 Установлення змiшувачiв шт 3   

54 Установлення дзеркал шт 2   

  Розділ №9.  Електромонтажні роботи       

55 Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 на скобах м 27   

56 Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй 
проводцi, 2-клавiшних 

шт 2   

57 Установлення штепсельних розеток утопленого типу 
при схованiй проводцi 

шт 1   

58 Монтаж свiтильникiв ЛЕД в підвісних стелях шт 5   

59 Установлення сушарок для рук шт 2   

  Розділ №10.  Інші роботи       

60 Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше 
пофарбованих сталевих труб 

м2 1,5   

61 Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше 
пофарбованих радiаторiв та ребристих труб 

м2 4,392   

62 Навантаження смiття вручну  т 9,306   

63 Перевезення сміття до 30 км т 9,306   

  Відділ №2.  Санвузол №2       

  Розділ №1.  Демонтажні роботи       

64 Розбирання перегородок у санвузлах  м2 12,525   

65 Знiмання дверних полотен  м2 5,3   

66 Знiмання наличникiв  м 39,2   

67 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від 
вапняної фарби 

м2 21,9   

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

 шт 3   

69 Розбирання облицювання стiн з керамiчних 
глазурованих плиток 

м2 48,89   

70 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та 
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 

м2 54,99   

71 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток м2 21,9   

72 Розбирання цементних покриттiв пiдлог /стяжка та 
бетонна основа/ 

м2 21,9   

73 Розбирання трубопроводу водопостачання з труб 
дiаметром 15 мм 

м 12   

74 Розбирання трубопроводу водопостачання з труб 
дiаметром 20 мм 

м 9   

75 Розбирання трубопроводiв з труб чавунних 
каналiзацiйних дiаметром до 50 мм 

м 5,5   

76 Розбирання трубопроводiв з труб чавунних 
каналiзацiйних дiаметром понад 50 до 100 мм 

м 10,15   

77 Демонтаж раковин [умивальникiв] к-т 4   

78 Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками к-т 6   

79 Демонтаж змiшувачiв шт 4   

80 Демонтаж вимикачiв, розеток шт 2   

81 Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп шт 4   

  Розділ №2.  Стеля       

82 Обробка поверхонь антигрибковим розчином м2 21,9   

83 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" м2 21,9   

84 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" м2 21,9   

  Розділ №3.  Стіни       

85 Обробка поверхонь антигрибковим розчином м2 31,164   

86 Улаштування основи пiд штукатурку з металевої сiтки по 
цегляних та бетонних поверхнях 

м2 103,88   

87 Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi 
будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по 
каменю та бетону 

м2 103,88   
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88 Улаштування коробів для зашивки комунікацій з 
гіпсокартону по металевому каркасу з шумоізоляцією з 
мінеральної вати 

м2 2,54   

89 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 
понад 7 до 12 шт 

м2 103,88   

90 Фарбування ранiше пофарбованих укосів 
/вертикальних/ усерединi будiвлi водоемульсiйними 
сумiшами з розчищенням до 35% 

м2 1,888   

91 Фарбування ранiше пофарбованих укосів 
/горизонтальних/ усерединi будiвлi водоемульсiйними 
сумiшами з розчищенням до 35% 

м2 0,68   

  Розділ №4.  Підлога       

92 Улаштування цегляних подіумів під чаші  м3 1,1   

93 Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї 
/з заходом на стіни/ 

м2 31,9   

94 Додавати на кожний наступний шар обмазувальної 
гiдроiзоляцiї 

м2 31,9   

95 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею до 20 м2 

м2 21,9   

96 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки 
додавати /всього товщина 50мм, к=6/ 

м2 21,9   

97 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші 
Cerezit CN-69 товщиною 5 мм 

м2 21,9   

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

м2 16,86   

  Розділ №5.  Перегородки санвузлові       

99 Улаштування перегородок у санвузлах  м2 15,03   

  Розділ №6.  Вікна       

100 Виймання склопакетів, площею склiння до 1,0 м2 м2 4,5   

101 Склiння металевих рам двошаровими склопакетами 
площею до 1 м2 

м2 4,5   

102 Знiмання пiдвiконних дощок в кам'яних будiвлях  м2 0,54   

103 Установлення пластикових пiдвiконних дошок м 1,7   

  Розділ №7.  Двері       

104 Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними 
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, 
серія блоку ДГ-21-9 

 блок 4   

  Розділ №8.  Сантехнічні роботи       

105 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 50 мм 

м 7,5   

106 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 100 мм 

м 10,15   

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

м 15   

108 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
25 мм 

м 9   

109 Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв 
опалення i водопостачання дiаметром 20 мм 

шт 2   

110 Установлення муфтових кранів водорозбірних  шт 1   

111 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням 
холодної та гарячої води 

к-т 3   

112 Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднаним 
бачком 

к-т 1   

113 Установлення чаш пiдлогових з високорозташованим 
бачком 

к-т 4   

114 Установлення змiшувачiв шт 3   

115 Установлення дзеркал шт 2   

  Розділ №9.  Електромонтажні роботи       
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116 Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 на скобах м 27   

117 Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй 
проводцi, 2-клавiшних 

шт 2   

118 Установлення штепсельних розеток утопленого типу 
при схованiй проводцi 

шт 1   

119 Монтаж свiтильникiв ЛЕД в підвісних стелях шт 5   

120 Установлення сушарок для рук шт 2   

  Розділ №10.  Інші роботи       

121 Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше 
пофарбованих сталевих труб 

м2 1,5   

122 Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше 
пофарбованих радiаторiв та ребристих труб 

м2 4,392   

123 Навантаження смiття вручну  т 6,577   

124 Перевезення сміття до 30 км т 6,577   

  
            

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

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

 


