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  Форма №8 
    
    
  ЗАТВЕРДЖЕНО 
    
  Чортківська спеціалізована школа - інтернат №3 

спортивного профілю 1-3 ступенів імені Романа 
Ільяшенка Чортківської міськоЇ ради 

Тернопільської обл. 
  ( назва організації, що затверджує ) 
   
  ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) 
    

 “_____” ____________________________20__ р. 
   
   

ДЕФЕКТНИЙ АКТ 
    

Капітальний ремонт-заміна вікон та дверей Чортківської спеціалізованої школи-інтернат №3 
спортивного профілю 1-3 ступенів імені Романа Ільяшенкам по вул. Коновальця 13 в м.Чортків 

Тернопільської області 
    
Умови виконання робіт – будівля експлуатується 
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Вікна       

1 Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в кам'яних 
будiвлях 

100 м2 0,2152   

2 Знiмання засклених вiконних рам 100 м2 1,07959   

3 Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з 
вiдбиванням штукатурки в укосах 

100 шт 0,28   

4 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками 
площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах 
житлових і громадських будівель 

100м2 0,03927   

5 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками 
площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних 
стiнах житлових і громадських будівель 

100м2 1,04032   

6 Установлення пластикових пiдвiконних дошок 100м 0,608   
  Розділ. Двері       

7 Знiмання дверних полотен 100 м2 0,0947   

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

100 шт 0,03   

9 Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними 
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у 
кам'яних стiнах 

100м2 0,05113   

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

100м2 0,04357   

  Розділ. Ремонт укосів       
11 Штукатурення плоских поверхонь вiконних та дверних 

укосiв по бетону та каменю 
100м2 0,189   

12 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою 100м2 0,6346   

13 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 
182-1, 15-182-2 

100м2 0,6346   

14 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних 
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

100м2 0,6346   

  
                  Склав         __________________________________ 
                                                          посада, підпис, ініціали, прізвище 
                  Перевірив  __________________________________  
                                                                                  посада, підпис, ініціали, прізвище 
 


