ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ
1. Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру, це такі
надзвичайні ситуації, які склалися внаслідок:
2. Надзвичайні ситуації викликані геологічними, метеорологічними та
гідрологічними явищами, природними пожежами, інфекційними
захворюваннями, нашестям шкідників тощо, відносять до:
3. Начальником ЦО України є :
4. Біологічний захист, як спосіб захисту населення в надзвичайних
ситуаціях, досягається:
5. Який з названих заходів НС належить до навчання з цивільного
захисту:
6. Міжнародним розпізнавальним знаком ЦО є:
7. Який з названих заходів належить до завдань цивільного захисту:
8. На стійкість ОГД впливають наступні фактори:
9. Цивільний захист України це:
10.До вихідних даних для оцінки обстановки в надзвичайних ситуаціях
належить:
11.Під стійкістю роботи ОГД розуміють:
12.Силами ЦО є :
13.Аварія це:
14.До заходів по державному регулюванню цивільного захисту належить:
15.Надзвичайні ситуації природного характеру, це такі надзвичайні
ситуації які сталися внаслідок :
16.Який з підкласів належить до класу надзвичайних ситуацій
техногенного характеру:
17. Надзвичайні ситуації в межах двох чи декількох областей називаються
:
18.До заходів по державному регулюванню цивільного захисту не
належить:
19.Яка з служб належить до сил цивільного захисту :
20.Для надійного водопостачання необхідно:
21.НС, що відбуваються в межах об’єкта господарської діяльності,
називаються :
22.Одним із найнебезпечніших і дуже поширених природних явищ на
Україні є зсуви, які характеризуються:
23. Надзвичайні ситуації регіонального рівня, це такі надзвичайні ситуації
які :
24.Евакуація, це комплекс заходів по :
25.Просідання грунту внаслідок різного роду геологічних процесів:
26.До надзвичайних ситуацій державного рівня належать такі надзвичайні
ситуації, які:
27.Яке з названих формувань належить до евакуаційних органів :
28.Дослідження оцінки стіійкості обєктів проводиться з метою :

29.До надзвичайних ситуацій державного рівня належать такі надзвичайні
ситуації, коли :
30.НС є загально-державною, якщо:
31.Сховище забезпечує:
32.Невоєнізовані формування це :
33.НС приводить до:
34.Евакуаційні заходи у випадку НС проводиться для :
35.Геологічні – це ті небезпеки які відбуваються :
36.НС, викликані аваріями та катастрофами, вибухами і пожежами на
виробництві, аваріями на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах
тощо відносять до:
37.Який з названих заходів НС належить до завань цивільного захисту :
38.Навчання з цивільного захисту проводиться для:
39.Кому віддаються примірники планів ЦЗ :
40.Завдання цивільного захисту :
41.Найефективнішим засобом захисту органів дихання є :
42.Приміщення які служать для захисту населення:
43.Надзвичайні ситуації техногенного характеру це такі назвичайні
ситуації які сталися внаслідок :
44.В осередках хімічного ураження першочергово :
45.Протигаз використовується для очищення повітря від:
46.Надзвичайні ситуації природного характеру, це такі надзвичайні
ситуації, які сталися внаслідок :
47.За яким принципом організуються ЦО на всій території України :
48.До надзвичайних ситуацій державного рівня належить такі надзвичайні
ситуації, які:
49.Надзвичайні ситуації техногенного характеру, це такі НС, які сталися
внаслідок :
50.Надзвичайні ситуації техногенного характеру це такі НС, які сталися
внаслідок:
51.Яка з названих ознак належить до повних руйнувань при оцінці
інженерної обстановки:
52.Інженерна обстановка-це :
53.Надзвичайні ситуації природного характеру, це такі надзвичайні
ситуації, які сталися внаслідок :
54.Який з названих заходів належить до завдань цивільного захисту:
55.Яка з ознак належить до слабких руйнувань при оцінці інженерної
обстановки:
56.Яка з ознак належить до середніх руйнувань при оцінці інженерної
обстановки:
57.Яка з названих ознак належить до повних руйнувань при оцінці
інженерної обстановки:

58.Яке з завдань належить до завдань, що вирішуються при оцінці хімічної
обстановки:
59.Хімічна обстановка- це:
60.Яке з завдань належить до завдань, що вирішуються при оцінці
радіаційної обстановки :

