
Залікова робота для студентів групи АР-304 
з дисципліни «Планування та благоустрій населених місць» 

 
викладач Бондарева Т.Д. 

 

Робота виконується студентами індивідуально.Відповідь на кожне питання  
оцінюється окремо. За результатами роботи, виконаної студентом(кою)  

підводиться підсумкова середня оцінка. 
Шановна група АР-304,якщо відповіді на питання будуть надходити у 

вигляді скопійованих частин тексту, то такі роботи не будуть оцінюватися на 
«відмінно». Відповіді повинні бути сформовані самостійно. 

Роботу слід надіслати на електронну пошту  
d.tatabond@gmail.com. 

Останній термін надсилання роботи  
15 травня 10годин ранку 

 
Агулов Я. 

1)Групи житлових будинків. 
2)Обґрунтуйте улаштування сходів і пандусів. 

 
Будаєв О. 

1)Зовнішні автомобільні дороги. 
2)Вертикальне планування .Визначення. 

Вербицький М. 
1)Комунально-складські зона. 

2)Як використовують існуючий рельєф? 
 

Веретнов О. 
1)Назвіть основні споруди автомобільного транспорту і їхнє розміщення. 

2)Житловий район. 

 

Гарбузова В. 
1)Категорії оцінювання території в залежності від крутості рельєфу. 
2)Функціонально-територіальний ступінчатий принцип організації 

сельбищної зони. 
 



Глущенко В. 
1)Санітарно-захисна зона.Категорії сан. Зони (опишіть їх) 

2)Промисловий вузол. 
 

Демченко К. 
1)Житловий район. 

2)прийоми збереження зелених насаджень при зміні рельєфу 
 

Єгорова К. 
2)Вузол зовнішнього транспорту. 

2)Наведіть перелік основних об’єктів соціальної інфраструктури (закладів, 
підприємств громадського призначення, що розміщуються на сельбищних 

територіях міст). 
 

Іванова К. 
1)Третя категорія санітарно-захисної зони. 

2)Чим відрізняються прості та складні укоси? 
 

Ільченко Є. 
1)Житловий квартал (житловий комплекс, мікрорайон). 

2)Промислово-виробнича зона .(визначення). 
 

Калинцева Ю. 
1)Промислово-виробнича зона 

2)Прийоми для вирішення деяких задач вертикального планування  
при інженерному благоустрою. 

 
 

Каюрова Д. 
1)Промисловий вузол. 

2)Залізничний транспорт. 

Ковальчук В. 
1)Житловий квартал (житловий комплекс, мікрорайон). 

2)Третя категорія санітарно-захисної зони. 
 
 



Козаченко А. 
1)Містобудівне рішення комунально-складської зони в місті. Перелікуйте 

принципи розміщення 
2)Водний транспорт. 

 

Кузьменко О. 
1)Які підприємства складають першу категорію санітарно-захисної зони. 

2)Житловий район. 

 

Кучеренко М. 
1) Схеми пропуску зовнішніх автомагістралей через місто 

1)Наведіть перелік основних вимог до планувальної організації сельбищних 
територій міст. 

 

Окунєва Н. 
1)Промисловий вузол. 

2)Які задачі вертикального планування розв’язують під час інженерного 
благоустрою? 

 

П’яткова Д. 
1)Визначить вплив залізничного транспорту на планування міста. 

1)Житловий район. 
 

Постика З. 
1)Наведіть перелік об'єктів, які розташовують на територіях комунально-
складських зон. Визначте основні містобудівні вимоги до їх розміщення. 

2)Чим відрізняються прості та складні укоси. 
 

Сердечний В. 
1) Схеми пропуску зовнішніх автомагістралей через місто. 

2)Розрахуйте довжину сходів. 
 

 
 
 



Холодулькина К. 
1) Основні схеми залізничних вузлів. 

2)Яку долю (відсоток) складають території сельбищної зони від загальної 
території міст, різних за народногосподарським профілем та величиною. 

 

Хробатенко К. 
1)Санітарний розрив. 

2)Які способи зміцнення укосів? 

 

Цап І. 
1)Сельбищний район (житловий масив). 

2)Вузол зовнішнього транспорту. 

 

Черкес А. 
1)Групи житлових будинків . 

2)Санітарний розрив. 

 
Чубик Р. 

1)Визначте класифікаційні ознаки таких структурних елементів сельбищних 
територій: житловий квартал–комплекс–мікрорайон, житловий район, 

сельбищний район – житловий масив, житловий комплекс. 
2) Поздовжні та поперечні ухили проїздів і майданчиків. 

 
Шахмурзова К. 

1)Промисловий вузол. 
2)Що таке –«геопластика»? 

 

 
 


