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Дефектний акт 
по ремонтним роботам на 2020 навчальний рік 

по ЗОШ № 5 

 
Цей акт склали у присутності голови Волосухіної В.В., членів комісії Волкової С.В., Діренко П.М. в 

тому, що на 2020 рік необхідно виконати наступні роботи: 

 

1. Провести установку блискавкозахисту будівель і території школи 
2. Обладнати приміщення школи системою пожежної сигналізації 

3. Встановити двері на першому, другому, третьому поверхах лівого крила будівлі, що з’єднують 

коридори зі сходовими клітинами  
4. Встановити водогрійний бак для техперсоналу 

5. Ремонт пола 2,3 поверх старої будівлі  60 м2 

    Потрібні матеріали: матеріал є в наявності 
6. Капітальний ремонт книгосховища 

    Потрібні матеріали: матеріал є в наявності 

7. Капітальний ремонт стелі в їдальні 

    Потрібні матеріали: матеріал є в наявності 
    Потрібне обладнання: 

 1. Мікрохвильова піч  

 4. Конфорки для електропечі  
8. Капітальний ремонт слюсарної майстерні 80 м2 

    Потрібні матеріали: матеріал є в наявності 

9. Заміна труб опалення в старій будівлі 2 поверх – 50 м діаметром 2 дюйми 

10. Обладнання для аудиторій 
 1.  Інтерактивний комплекс проектор+дошка+ ноутбук 

 2.  принтер – 1 шт. 

 11. Заміна лінолеума  в аудиторіях № 1,2,3,5,6,7,13,22,24,28,31 
      Потрібні матеріали: 

 1. лінолеум 550 м2 

 2. Клей для пола 10 банок 
13.  Надати обладнання для відновлення стрілецького тиру 

14. Провести  капітальний ремонт огорожі футбольного поля зі штучним покриттям 

      Потрібні матеріали: 

1. Пісок – 7 т 
2. Щебінь – 5 т 

3. Цемент – 40 мішків (по 50 кг) 

15. Канц.товари папір А4 – 50 пачок 
16. Світлодіодні лампи – 20 шт. на 16 W 

        - 20 шт. на 11 W 

17. Ремонт водостічних труб 
 

Голова комісії   В.В.Волосухіна 

 

Члени комісії    С.В.Волкова 
 

     П.М.Діренко 
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Дефектний акт 

по ремонтним роботам на 2021 навчальний рік 

по ЗОШ № 5 

 
Цей акт склали у присутності голови Волосухіної В.В., членів комісії Волкової С.В., Діренко П.М. в 

тому, що на 2021 рік необхідно виконати наступні роботи: 

 

1. Провести установку блискавкозахисту будівель і території школи 
2. Обладнати приміщення школи системою пожежної сигналізації 

3. Встановити двері на першому, другому, третьому поверхах лівого крила будівлі, що з’єднують 

коридори зі сходовими клітинами  
4. Ремонт пола 2,3 поверх старої будівлі  70 м2 

    Потрібні матеріали:  

 Полімін клей – 10 мішків 
 Керамічна плітка є в наявності 

5. Капітальний ремонт книгосховища 

    Потрібні матеріали: матеріал є в наявності 

6. Капітальний ремонт стелі в їдальні 
    Потрібні матеріали: 

 Фарба водоемульсійна – 10 відер (по 14 кг)  

    Потрібне обладнання: 
 1. Мікрохвильова піч  

 2. Тістомісильна машина  

7. Заміна труб опалення в старій будівлі 2 поверх – 50 м діаметром 2 дюйми 
8. Заміна лінолеума  в аудиторіях № 1,2,3,5,6,7,13,22,24,28,31, актовій залі 

      Потрібні матеріали: 

 1. лінолеум 550 м2 

 2. Клей для пола 10 банок 
 3. полоса для лінолеума – 80м 

9.  Надати обладнання для відновлення стрілецького тиру 

10. Ремонт перегородки в спортивній роздягальні 
      Потрібні матеріали: 

1. Цегла – 500 шт. 

2. Цемент – 3 мішка 

11.Провести воду до пожежних кранів на 1,2,3 поверхах старої будівлі 
12. Капітальний ремонт шкільних воріт 

Потрібні матеріали: матеріал є в наявності 

13.Заміна батареї на 1 поверсі старої будівлі, яка прийшла в непридатність 
Потрібна батарея на 9 секцій 

 

Голова комісії   В.В.Волосухіна 
 

Члени комісії   С.В.Волкова 

 

    П.М.Діренко                                                                                                                                                               
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Дефектний акт 

по ремонтним роботам на 2022 навчальний рік 

по ЗОШ № 5 

 
Цей акт склали у присутності голови Волосухіної В.В., членів комісії Волкової С.В., Діренко П.М. в 

тому, що на 2022 рік необхідно виконати наступні роботи: 
 

1. Провести установку блискавкозахисту будівель і території школи 

2. Ремонт пола 20 м2 (сходи у вестибюлі) полімін клей, керамічна плітка є в наявності 
3. Капітальний ремонт книгосховища 

    Потрібні матеріали: 

- гіпсокартон 45 м2   

- водоемульсійна фарба – 5 відер (14 кг) 
- шпатлівка «Старт», «Фініш» - є в наявності 

4. Капітальний ремонт стелі в їдальні 

    Потрібні матеріали: 
- шпатлівка «Старт» - 30 мішків 

- шпатлівка «Фініш» 30 мішків 

-  
 Фарба водоемульсійна – є в наявності  

    Потрібне обладнання: 

 1. Мікрохвильова піч  

 2. Тістомісильна машина  
5. Заміна труб опалення в старій будівлі 2 поверх – 50 м діаметром 2 дюйми 

6. Заміна лінолеума  в аудиторіях № 1,2,3,5,6,7,13,22,24,28,31 

      Потрібні матеріали: 
 1. лінолеум 700 м2 

 2. Клей для пола 20 банок 

 3. полоса для лінолеума – 90м 
7.  Надати обладнання для відновлення стрілецького тиру 

8. Ремонт перегородки в спортивній роздягальні 

      Потрібні матеріали: 

         - Цемент – 10 мішків по 25 кг 
9.Провести воду до пожежних кранів на 1,2,3 поверхах старої будівлі 

10.Заміна батареї на 1 поверсі старої будівлі, яка прийшла в непридатність 

Потрібна батарея на 9 секцій 
11.З метою дотримання п.31 Санітарного регламенту встановити непрозорі пластикові двері у 

кабінках дитячих туалетів у кількості – 18 шт. 

12. Заміна труб опалення 

Потрібні матеріали: 
- труба паєчна опалювальна діаметром 2 дюйма 

13. Ремонт даху в їдальні 

Потрібні матеріали: 
- куточок 300 мм х 150 мм – 24 м, синій внутрішній металевий 



14. Ремонт 2-х балконів, які є в аварійному стані 
Потрібні матеріали: 

- водостічна система «RAINWAX» - 100 мм 

- куточок 1200    - 5 шт. 

- жолоб    - 20 м 
- кронштейни для кріплення труб - 6 шт. 

- анкера С = 200 мм різьба - 40 шт. 

- кронштейни для кріплення жолобів  - 2 шт. 
- труба діаметром 100 мм - 2 шт. 

- заглушка для жолобів права  - 6 шт. 

- заглушка для жолобів ліва  - 6 шт. 

  15. Ремонт стелі в ауд. № 10 
   Потрібні матеріали: 

- гіпсокартон – 50 м2  

- шпатлівка «Старт» -    5 мішків 
- шпатлівка «Фініш»- 5 мішків 

- водоемульсійна фарба – 3 відра (14 кг) 

   16.  Ремонт водопровідної лінії у старій будівлі 
   Потрібні матеріали: 

- труба паєчна волопровідна діаметром 50 мм – 20 м 

- американка діаметром 50 мм (діаметр 40 мм паєчна різьба внутрішня) 

- кран шаровий різьба діаметром 50 мм(гайка-штуцер ) 
   17. Встановити водогрійний бак – 2 шт. у підсобному приміщенні кабінетів фізики та хімії 

 

 
 

 

Голова комісії   В.В.Волосухіна 
 

Члени комісії   С.В.Волкова 

 

    П.М.Діренко                                                   


