
ського, вчителя В.Я Підга�
єцького. Історія життя батька
української гігієнічної думки
сприймається як пролог до
книги, теми якого продовжу�
ють цікаві дослідницькі лінії
Кундієва Ю.І., Москален�
ка В.Ф., Ганіткевича Я.В., Ка�
гана С.С., інших вчених. Слід
зазначити, що львів'янин
Я.В. Ганіткевич вперше до�
сить докладно написав і про
В.Я. Підгаєцького.

Розділ 2 починається з
страхітливого епілогу життя
Володимира Яковича: "Та�
ємно. Примірник єдиний.
Виписка із засідання осо�
бливої трійки УНКВС по Ле�
нінградській області від 9
жовтня 1937 р. Ухвалили:
Підгаєцького В.Я. розстрі�
ляти. Вирок виконано 3 ли�
стопада 1937 року".

А ось ми читаємо про ди�
тинство обранця епохи у
Кам'янці�Подільському, про
його батьків — українських
інтелігентів. Хвилююча де�
таль: аби здібний син здо�
був медичну освіту, батьки
переїздять до Тарту, де Во�
лодимир 1910 року вступає
на медичний факультет
Юр'ївського університету, а
далі продовжує навчання у
Військово�медичній акаде�
мії Петербурга. Потім слу�
жить військовим лікарем на
Далекому Сході. Врешті по�
вертається в Україну, за ча�
сів Скоропадського продов�
жує військову кар'єру, залу�
чається до активної нау�
кової діяльності. 1919 року
він стає професорським
стипендіатом Українського
державного університету. 

Архітектурний, коопера�
тивний, політехнічний і вреш�
ті медичний інститути. Сту�
денти цих вишів високо оці�
нюють талант молодого про�
фесора. За поданням Корча�
ка�Чепурківського А.В. його
учень очолює Інститут фізич�
ної культури ВУАН (1920), а
1923 року за рекомендацією
того�таки Авксентія Васильо�
вича обіймає посаду завіду�
вача першої кафедри профе�
сійної гігієни.

"Життя відвело Володими�
ру Підгаєцькому на творчу
науково�педагогічну діяль�
ність, на жаль, небагато часу
— близько 10 років (1919�
1929)", — зазначають автори.

Наукова діяльність, яка
вперше широко описується,

була надзвичайно плідною,
та після провокації "групи
партійців" у газеті "Правда"
розпочинається цькування
вчених, згаданих у статі Під�
гаєцького В.Я., Удовенка
В.В., Крупського О.І., Бар�
бара А.О., Черняхівсько�
го О.Г., Левицького Л.М. Да�
лі — арешт В.Я. Підгаєцько�
го та інших науковців. Під�
ступна робота слідчих. Су�
ворий вирок — 8 років ув'яз�
нення. Коли його виголоси�
ли, Володимир Якович зне�
притомнив.

А далі безневинних засуд�
жених етапують до північної
країни мук та відчаю, де й
вбивають пострілами у по�
тилицю — капітан держбез�
пеки Матвєєв робив це "бы�
стро, точно и толково".

У роботі докладно висвіт�
люється діяльність В.Я. Під�
гаєцького на зазначених по�
садах. Фактично він перший
підкреслив домінантну ва�
жливість збереження "біо�
логічного потенціалу" нації
засобами профілактичної
медицини, медичної гене�
тики, шкільної гігієни, фізич�
ної культури, наукової орга�
нізації праці тощо. Слід під�
креслити: в усіх цих галузях
В. Підгаєцький виступає як
видатний лідер, як непере�
січна наукова зірка. Неда�
ремно саме його праці ви�
соко цінуються у Західній
Європі.

Абсолютно новітнім по�
стає документальний ряд
книги. Це понад 40 поси�
лань, зокрема, пісня соло�
вецьких в'язнів — "Тужать
сосни соловецькі над моги�
лами рабів", факсимільні ко�
пії рідкісних документів
(скажімо, з "протоколів засі�
дань Особливої трійки
УНКВС"). Не менш цікавою є
повна бібліографія праць
В.П. Підгаєцького.

Книгу видано з великою
шаною до її героя. Велику
справу зробили і рецензен�
ти — Криштона Б.П. і Сту�
пак Ф.Я. На роботу чекає
велика увага читачів. Бо це
справжня наукова й політич�
на реанімація лицаря укра�
їнської науки Володимира
Підгаєцького. Й узагаль�
нюючи ці нотатки про незви�
чайну книгу, маємо оцінити
її як високий творчий злет
заради науки, правди та
справедливості.
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Протягом 2/го та 3/го кварталів
2009 року за поданням Комітету

з питань гігієнічного 
регламентування МОЗ України

Головним державним 
санітарним лікарем України 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Постановою № 17 
від 20.07.2009 року

гігієнічні нормативи у повітрі 
робочої зони:

Гранично допустиму концентрацію
(ГДК) янтарної кислоти �1,0 мг/м3 ,
аерозоль, третій клас небезпечності; 

Орієнтовні безпечні рівні впливу
(ОБРВ):

(I’S�транс)�7�хлор�2’,4,6�триме�
токсіл�6’�метилспіро[бензофуран�
2(3 Н)�1’] 2[циклогексен]3,4’�діона

(грізеофульвін)�0,05 мг/м3, аерозоль;
(кальцію форміату�2,0 мг/м3, 
аерозоль, з позначкою "+";

(суми стероїдних сапонінів Юкки
Шидигера — 10,0 мг/м3, аерозоль.

Постановою № 18 
від 27.07.2009 року

гігієнічний норматив — орієнтов�
ний безпечний рівень впливу

(ОБРВ) в атмосферному повітрі 
населених місць екстракту 
стероїдних сапонінів Юкки 

Шидигера— 0,1 мг/м3, аерозоль.

Постановою № 19 
від 27.07.2009 року

гігієнічні нормативи та регламенти
пестицидів 7 найменувань: 

Аденго 465SC. к.с; Герболекс, в.р.;
Дана дим Стабільний ж.с; Консенто

450 SC,K.C; Пірин екс Супер, 
420, к.с; Сфінкс Екстра, в.г.; 

Томіган 250 к.с.

ПОГОДЖЕНО:

Постановою № 9 
від 03.04.2009 року 

методичні вказівки з визначення
масової концентрації янтарної 

кислоти у повітрі робочої зони та 
в атмосферному повітрі населених

місць фотоколориметричним 
методом (розробник — ДУ 

"Інститут екогігієни і токсикології
ім. Л.І. Медведя МОЗ України").

Постановою № 11 
від 08.04 2009 року

методичні вказівки з вимірювання
масової концентрації хімічних 

речовин у повітрі робочої зони: 
фенолу (фотоколориметричним

методом), бензолу (фотоколори�
метричним методом) та сірчаної

кислоти (турбідиметричним мето�
дом) (розробник — Український

державний вуглехімічний інститут
МПП України).

У МІНІСТЕРСТВІ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

УКРАЇНИ
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