
нозування рівня здоров'я
військовослужбовців розу�
мової праці на основі поєд�
нання системних та окремих
функціональних проявів жит�
тєдіяльності організму. 

Висновки
1. Встановлено, що профе�

сійна діяльність військово�
службовців, яка пов'язана з
розумовим навантаженням,
характеризується високим
рівнем напруженості праці
(дія факторів моделі "запиту�
контролю" склала 0,92±0,05;
0,48±0,06 відповідно).

2. Виявлено значну кіль�
кість детренованих осіб се�
ред обстежених військово�
службовців за індексом Ро�
бінсона (майже 95%) та пе�
реважання судинного ком�
понента у реакції серцево�
судинної системи на фізичне
навантаження, що може бути
потенційним ризиком ро�
звиткові серцево�судинної
патології. 

3. Розроблено розв'язу�
вальне правило для здійснен�
ня прогнозу групи здоров'я,
використовуючи додаткові
нескладні та досить швидкі у
проведенні функціонально�
діагностичні і клініко�лабора�
торні методи дослідження,
що дало змогу вдосконалити
проведення поглибленого
медичного обстеження. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО:

Постановою № 1 від 12.01.2009 р.
гігієнічні нормативи у повітрі 

робочої зони: 
Гранично допустимі концентрації (ГДК) 

амонію сульфату — 10,0 мг/м3, а,
ІІІ�й клас небезпечності;

β — діетиламіноетилового ефіру 
п �амінобензойної кислоти 
гідрохлориду (новокаїну) —

0,5 мг/м3, а, ІІ�й клас небезпечності,
алерген.

Орієнтовні безпечні рівні впливу
(ОБРВ) 

2,3,5,6 — тетрафлуоробензил —
(1R, 3S) — 3 — (2,2 — дихлорвініл) —

2,2 — диметилциклопропан 
карбоксилату (трансфлутрину) — 

0,4 мг/м3, п +а;
2 — етилгексилнітрату +�5,0 мг/м3, п;
гідрохлориду β — диметиламіно�
етилового ефіру бензгідролу 

(димедролу)+— 0,2 мг/м3, а.

Постановою № 4 від 02.03.2009 р. 
Гігієнічні нормативи і регламенти 

пестицидів 55 найменувань.

Постановою № 5 від 02.03.2009 р.
Гранично допустимі концентрації

(ГДК) у повітрі робочої зони 
продуцента streptomyces avermiti�

lis — 5 · 104 КУО/м3, а, ІV�й клас 
небезпечності (лімітуючий показник

— дисбактеріотична дія);
препарату Аверком — 0,032 мг/м3

(контроль за аверсектином), а, 
ІІ�й клас небезпечності (лімітуючий

показник — дисбактеріотична дія).

Постановою № 7 від 13.03.2009 р.
Гігієнічні нормативи і регламенти 

пестицидів 22 найменувань.

ПОГОДЖЕНО:

Постановою № 3 від 20.01.2009 р.
Методичні вказівки з визначення 

пестицидів 23�х найменувань 
у повітрі робочої зони, в об'єктах
довкілля, у харчових продуктах 

та продовольчій сировині.

Постановою № 6 від 02.03.2009 р. 
Методичні вказівки з визначення

продуцента біопрепарату Аверкому 
у повітрі робочої зони.
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Діапазон значень Рівень фізичного стану Структура, %

< 0,375 низький 6,25

0,376 � 0,525 нижчий за середній 25

0,526 � 0,675 середній 62,5

0,676 � 0,825 вищий за середній 6,25

0,826 і  високий 0

Таблиця 5
Структура військовослужбовців за рівнем фізичного

стану

У МІНІСТЕРСТВІ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

УКРАЇНИ
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