ТЕОРІЯ МІСТОБУДУВАННЯ
1. Комплекс заходів для планування та благоустрою нових, а також існуючих
населених міст:
2. Містобудівний аналіз – це комплекс заходів, спрямованих на:
3. Містобудівна система – це сукупність:
4. Основні типи задач в містобудуванні:
5. Субурбанізація – це процес:
6. Урбанізація:
7. Міська агломерація:
8. Збірка правил та вимог, обов'язкових для органів державного управління,
місцевого і регіонального самоуправління, підприємств й установ незалежно
від форм власності та відомчого підпорядкування, громадських об'єднань і
громадян, які здійснюють проектування, будівництво й благоустрій на
території міських і сільських поселень:
9. Фактори містобудування, що відповідають за забезпечення в містах здорових
умов життя: нормального мікроклімату, чистого повітряного та водного
простору, інсоляції приміщень і провітрюваність території забудови:
10.Фактори містобудування, що відповідають за влаштування інженерних мереж
міста, організацію міського транспорту і дорожньої сітки:
11.Соціологічні методи в містобудуванні передбачають:
12.Усі населені пункти України поділяються на два види:
13.Статус міста визначається відповідно до такого критерію:
14.Умовна лінія, що обмежує забудову по обидва боки вулиці, в межах якої
розміщують основні елементи міських вулиць, інженерні й транспортні
споруди:
15.Генплан населеного пункту вирішує:
16.Проект детального планування (ПДП) вирішує завдання:
17.Транспортна схема міста передбачає:
18.Районне планування:
19.Мета районного планування:
20.Стадії районного планування:
21.Найголовніше завдання районного планування:
22.Промислова,
сельбищна,
комунально-складська,
санітарно-захисна,
рекреаційна – це:
23.Санітарно-захисна зона – це територія між:
24.Рекреаційні зони:
25.Сельбищний район складається з:
26.Житловий район складається з:
27.Мікрорайон складається з:
28.Резервна територія:
29.Планувальна структура міста включає в себе:
30.Генеральний план міста:
31.Головне завдання містобудівного проектування:
32.Теорія планування – це містобудівна наука, яка вирішує:

33. Розпланування житлового кварталу складається з наступних елементів:
34.Основне значення містобудування:
35.Сукупність прилеглих до міста адміністративних районів, які утворюють з
ним єдине ціле у функціонально-планувальному, соціально-економічному і
територіальному устрої:
36.Найголовніше завдання районного планування:
37.Процес регулювання використання територій, який полягає у створенні та
впровадженні містобудівної документації, ухваленні чи реалізації відповідних
вирішень:
38.Затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюється планування,
забудова та інше використання територій
39.Текстові та графічні матеріали щодо можливості розташування об’єкта
містобудування на цій території з врахуванням його параметрів та державних
будівельних норм
40.Визначена у містобудівній документації межа розміщення будинків і споруд
відносно червоних ліній, меж земельних ділянок, природних рубежів, інших
територій, на які встановлені обмеження щодо їх забудови
41.Основним фактором при вирішенні якісно нового підходу до розвитку міста є:
42.Соціально – економічна база розвитку міста це перш за все:
43.Головна причина занепаду житлово-комунальних господарств, аварійного
стану інженерної інфраструктури, недостатнього розвитку сфери транспорту,
доріг і об’єктів соціально – культурного побуту:
44.Основними проблемами екологічного і соціального розвитку міст районного
значення є:
45.Стратегічним напрямком соціально – економічного розвитку міст районного
значення є:
46.Розробка генеральних планів та землевпорядних документів передбачає:
47.Хто на місцях безпосередньо веде регулювання у сфері містобудування?
48. Планування територій на загальнодержавному, регіональному та місцевому
рівні це:
49. Архітектурно – планувальне завдання – це один із видів:
50.Контроль за дотриманням вимог щодо охорони культурної спадщини та
збереженням історичних цінностей здійснюється через:
51.Розробку генеральної схеми розвитку територій України забезпечує:
52. Розробку комплексної схеми розвитку територій області забезпечує:
53. Фінансування районного планування забезпечує:
54.Визначення територій, вилучення ( викуп) і надання земель для містобудівних
потреб – це компетенція:
55. Затвердження регіональних містобудівельних програм це компетенція:
56. Зміни та встановлення меж населених пунктів – це компетенція:
57. Затвердження місцевих програм, генеральних планів, планів зонування
територій, а за відсутності і детальних планів територій – це компетенція:
58. Організація робіт пов’язана із створенням і веденням містобудівного кадастру
населених пунктів – це компетенція:
59. Стратегія сталого розвитку міста полягає в забезпеченні:

60. Загальні вимоги до містобудівельної діяльності визначає:
61. Закон України «Про планування і забудову територій» від 20 квітня 2010 року
встановлює:
62. Містобудівна документація на загальнодержавному рівні (генеральна схема
планування території України) розробляється і затверджується відповідно:
63. Генеральна схема планування території України вирішує:
64.Генеральний план населеного пункту визначає:
65. Для окремих районів, мікрорайонів, кварталів визначальним в якості
містобудівної документації є:
66. Завдання на проектування складається у відповідності до :
67. Проектна документація розробляється у відповідності до вихідних даних на
проектування, з дотриманням вимог державних стандартів, норм і правил, і
погоджується з:
68. Документ, що посвідчує право виконання будівельних робіт:
69. Населені пункти поділяється на:
70. Село – це:
71. Селище – це:
72. Головною метою містобудівної політики в містах є:
73. Закон України, що регулює державні інтереси під час розроблення
містобудівної документації:
74. Головний документ який регламентує забезпечення громадських та
державних інтересів:
75. Для максимального урахування громадських та приватних інтересів під час
здійснення містобудівної діяльності необхідно провести:
76. Історико-містобудівне обґрунтування:
77. Фіксаційна документація – це:
78. Містобудівна документація – це:
79. Розробку містобудівної документації здійснюють:
80. Містобудівна документація реалізовується:
81.Реалізація генерального плану передбачається на:
82. Генеральний план – це модель архітектурно – планувального рішення
населеного пункту, яка вирішує:
83. Проектний документ, яким визначається перспектива якості транспортної та
інженерної інфраструктури:
84. Максимальне збереження природно-рекреаційного потенціалу міста і
прилеглих територій та зелених насаджень вирішує:
85. Проектний документ, який розробляється на основі генерального плану:
86. Основним завданням державних норм у галузі містобудування є:
87. Структура громадських центрів міст залежить від:
88. Загальноміський центр – це:
89. Культурно – видовищна зона – це:
90.Загальна вимога до центру міста:

