
ро тя гом дру гої по ло ви ни ХХ
сто літ тя ба га то ра зо во зріс (і
ни ні про дов жує зрос та ти) рі -
вень елек тро маг ніт них по лів
тех но ген но го по хо джен ня у
дов кіл лі [14, 52], що ста ло іс -
тот ним чин ни ком ри зи ку для
ро звит ку різ но ма ніт ної па то ло -
гії, у то му чи слі злоя кіс них но -
во у тво рень [60]. То му у Між на -
род ній нау ко вій про гра мі Все -
світ ньої ор га ні за ції охо ро ни
здо ров'я з біо ло гіч ної дії елек -
тро маг ніт них по лів (1996-2000)
від зна ча ло ся, що ра ко ві зах во -
рю ван ня, змі ни у по ве дін ці,
втра та пам'яті, хво ро би Пар кін -
со на і Альц гей ме ра, син дром
рап то вої ди тя чої смер ті, пі дви -
щен ня рів ня са мо губств та ін ші
не га тив ні змі ни у ста ні здо -
ров'я є, при найм ні по ча сти, ре -
зуль та том впли ву тех но ген них
елек тро маг ніт них по лів [13].
Біо ло гіч ні ос но ви для гі гі є ніч -
них ре гла мен та цій сто сов но
об ме жень рів нів елек тро маг -
ніт них по лів ді апа зо нів 300 Гц-
300 ГГц де таль но роз гля ну то,
зо кре ма, в ін шо му до ку мен ті
Все світ ньої ор га ні за ції охо ро -
ни здо ров'я [63]. Не ви пад ко во,
у біль шо сті роз ви ну тих кра їн (у
то му чи слі в Ук ра ї ні) ді ють нау -
ко во обґрун то ва ні гі гі є ніч ні
нор ма ти ви що до гра нич но до -

пу сти мих рів нів про фе сій но го
та не про фе сій но го опро мі ню -
ван ня на се лен ня елек тро маг -
ніт ни ми по ля ми різ них ча стот -
них ді апа зо нів і ста тич ни ми
елек трич ни ми і маг ніт ни ми по -
ля ми [11, 21, 45]. 

Про бле ма елек тро маг ніт но го
заб руд нен ня дов кіл ля обов'яз -
ко во має охо плю ва ти і ас пект
де фі ци ту при род но го гео маг -
ніт но го по ля, який спо сте рі га -
єть ся у біль шо сті су ча сних ви -
роб ни чих, гро мадсь ких і жит ло -
вих при мі щень, у ме тро по лі те -
ні, лі та ках, на суд нах то що [22].

Фі ло ге нез лю ди ни і тва рин
від бу вав ся на тлі іс ну ван ня гео -
маг ніт но го по ля (ГМП). За галь -
но виз на но і екс пе ри мен таль -
но до ве де но, що при род ні ін -
тен сив но сті маг ніт но го по ля і
йо го ва ріа цій є од ни ми з пер -
вин них еко ло гіч них чин ни ків і
слу гу ють необхід ним фо ном
для нор маль но го функ ціо ну -
ван ня ор га ніз му лю ди ни і тва -
рин [32, 38, 41]. Маг ніт на ін -
дук ція ГМП зрос тає від маг ніт -
но го ек ва то ра до маг ніт них по -
лю сів у се редньо му від 33.4 до
55.7 мкТл, не врахо вую чи пев ні
те ри то рії з ано маль но ви соки -
ми (до 190 мкТл) або низьки ми
(мен ше 26 мкТл) при род ни ми
зна чен ня ми маг ніт ної ін дук ції
ГМП. За да ни ми Ін сти ту ту гео -
фі зи ки НАН Ук ра ї ни, на те ри то -
рії Ук ра ї ни маг ніт на ін дук ція
ГМП у се редньо му ва рі ює від
48.2 мкТл на пів дні до 50.5 мкТл
на пів но чі.

Біо хі міч ні і фі зи ко-хі міч ні про -
це си ор га ніз му лю ди ни, тва рин
і ро слин на лаш то ва ні на на яв -
ність по стій но го маг ніт но го по -
ля, іс тот не змен шен ня яко го
приз во дить до спо тво рен ня
нор маль но го пе ре бі гу фі зіо ло -
гіч них про це сів [6, 30].

Тре ба від зна чи ти, що на віть у
су ча сно му нор ма тив но му до -
ку мен ті Мін ре гіон бу ду Ук ра ї ни
[15], який гар мо ні зо ва но з
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Євро пейсь ким Со ю зом сто -
сов но без пе ки жит тя і здо ров'я
лю ди ни та за хи сту нав ко лиш -
ньо го се ре до ви ща при бу дів -
ниц тві і ек сплу а та ції бу ді вель
різ но го приз на чен ня, не мі -
стять ся якіс ні кри те рії еко ло го-
гі гі є ніч ної оцін ки сту пе ня ос ла -
блен ня ГМП бу ді вель ни ми ма -
те рі а ла ми та кон струк тив ни ми
еле мен та ми як по тен цій но го
фак то ра ри зи ку для здо ров'я
на се лен ня, умов пра ці, від по -
чин ку і меш кан ня лю дей.

Од нак офі цій на ста ти сти ка
свід чить, що біль шість на се -
лен ня Ук ра ї ни меш кає у мі стах,
от же пе ре бу ває по над 90%
три ва ло сті сво го жит тя у при -
мі щен нях ви роб ни чих, гро -
мадсь ких і жит ло вих бу дин ків
та у транс пор ті [42].

Врахо вую чи та кий стан ре -
чей, нем ожли во іг но ру ва ти на -
віть по тен цій ну за гро зу не га -
тив но го впли ву змі ни або ос ла -
блен ня ГМП на здо ров'я та
умо ви про жи ван ня на се лен ня.
В Ук ра ї ні по ки що не впро ва -
дже но гі гі є ніч ні нор ми, які б
регла мен ту ва ли ос ла блен ня
ГМП як фак то ра ри зи ку ані у
ви роб ни чо му се ре до ви щі, ані у
міс цях три ва ло го про жи ван ня
лю ди ни.

Ме та дос лі джен ня. На під -
ста ві ана лі тич но го огля ду біо -
ло гіч них ефек тів ос ла блен ня
гео маг ніт но го по ля обґрун ту -
ва ти вис нов ки що до йо го еко -
ло го-гі гі є ніч ної зна чу що сті та
необхід но сті ре гла мен та ції.

За да чі дос лі джен ня.
1. Роз гля ну ти пи тан ня еко ло -

гіч ної зна чу що сті і ро лі гео маг -
ніт но го по ля для нор маль но го
функ ціо ну ван ня ор га ніз му лю -
ди ни і тва рин. 

2. Уза галь ни ти ре зуль та ти
дос лі джень су ча сно го ста ну
про бле ми ос ла блен ня гео маг -
ніт но го по ля в умо вах ви роб ни -
чих, гро мадсь ких та жит ло вих
при мі щень. 

3. На під ста ві іс ную чих до-
сліджень виз на чи ти зал еж ність
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ста ну ор га ніз му лю ди ни і тва -
рин від сту пе ня ос ла блен ня
гео маг ніт но го по ля. 

4. Наве сти по пе ред ні ре ко -
мен да ції що до виз на чен ня
при пу сти мих рів нів ос ла блен ня
гео маг ніт но го по ля в умо вах
ви роб ни чих, гро мадсь ких та
жит ло вих при мі щень.

Ре зуль та ти дос лі джен ня. В
іс ную чих дос лі джен нях ос ла -
блен ня ГМП, як пра ви ло, ви -
значають не аб со лют ні, а від -
но сні оди ни ці, тоб то співвід но -
шен ня фо но вих зна чень до
зна чень в об'ємі дос лі джу ва но -
го при мі щен ня [43, 44, 53].

ГМП мо же ос ла блю ва ти ся
че рез йо го ком пен са цію штуч -
ни ми маг ніт ни ми по ля ми або
че рез "екра ну ван ня" за до по -
мо гою від по від них ма те рі а лів
(пер ма лой, мідь, ін ші ма те рі а -
ли з низь ким маг ніт ним опо -
ром). Оче вид но, що у да но му
ви пад ку при екра ну ван ні си ло -
ві лі нії ГМП не по гли на ють ся
екра ную чим ма те рі а лом, а від -
во дять ся у йо го бік від об'єму,
де та ким чи ном зни жу єть ся ін -
тен сив ність маг ніт но го по ля
[12]. При ком пен са ції ГМП в
об'ємі йо го ос ла блен ня мо -
жуть збе рі га ти ся елек трич ні та
змін ні маг ніт ні по ля, а при
екра ну ван ні во ни ос ла блю ють -
ся. Ці об ста ви ни необхід но
окре мо врахо ву ва ти при ана лі -
зі біо ло гіч них ефек тів ос ла -
блен ня ГМП.

Зав дя ки ба га то річ ним мо ні -
то рин гам ро сійсь ких дос лід ни -
ків вда ло ся вста но ви ти, що в
екра но ва них при мі щен нях
війсь ко во го приз на чен ня ГМП
ос ла бле не в 1.5-18 ра зів; у
підзем них спо ру дах ме тро по -
лі те ну рів ні ГМП зни же ні у 2-5
ра зів, у бро ньо ва них при мі -
щен нях бан ків — у 2-4 ра зи; у
на зем но му, вод но му, по ві тря -
но му транс пор ті ци віль но го та
війсь ко во го приз на чен ня — в
1.5 ра зи [40, 53].

Осо бли ву ак ту аль ність для
всіх ка те го рій на се лен ня має

пи тан ня гі гі є ніч но го нор му ван -
ня ос ла блен ня ГМП у жит ло вих
бу дів лях, міс цях по стій но го пе -
ре бу ван ня і лі кар нях. Най ви щі
ко е фі ці єн ти ос ла блен ня ГМП
бу ли вия вле ні у мо но лі тних та
па нель них за лі зо бе тон них бу -
дин ках (1.2-1.36 ра зи), на май -
дан чи ках бі ля вхо ду до квар ти -
ри (1.75 ра зи), у ліф то вих хо -
лах (1.45), у ка бі нах ліф тів
(1.84-2.63) [40, 53]. За да ни ми
ін ших дос лід ни ків [31], ос ла -
блен ня ГМП у жит ло вих бу дин -
ках мо же ва рі ю ва ти у ме жах
1.04-5.32 зал еж но від кон -
струк тив них осо бли во стей,
по вер ху та ін ших фак то рів. На -
сто ро жує той факт, що на верх -
ніх по вер хах лі ка рень (10 та
ви ще) ко е фі ці єнт ос ла блен ня
ГМП мо же ся га ти 3-4. В ін шо -
му дос лі джен ні [36] та кож
вста но вле но, що на верх ніх по -
вер хах жит ло вих бу ді вель су -
ча сних кон струк цій ко е фі ці єнт
ос ла блен ня ГМП мо же ся га ти
4.0. У дос лі джен ні [36] по ка за -
но, що ос ла блен ня ГМП є мак -
си маль ним (до -55%) для но -
вих кар ка сно-мо но лі тних жит -
ло вих бу ді вель ви со тою по над
20 по вер хів. У зв'яз ку з ви со -
кою вар ті стю зе млі у ве ли ких
мі стах остан ні ми ро ка ми про -
ек ту ють ся так зва ні ви сот ні
гро мадсь кі і жит ло ві бу дин ки
(по над 25 по вер хів) [17]. На -
дій ність та ких бу дин ків ви ма -
гає за сто со ву ва ти ме та ле ві та
за лі зо бе тон ні кон струк ції, які
мо жуть сут тє во впли ну ти на
ха рак те ри сти ки ГМП в їх ніх
при мі щен нях. Су ча сні ви сот ні
бу дин ки ма ють склад не ін же -
нер но-тех ніч не облад нан ня
[23], у то му чи слі з ви ко ри -
стан ням фе ро маг не ти ків, які
та кож мо жуть змі ню ва ти гео -
маг ніт не по ле. Не ви клю че но,
що цей фак тор ри зи ку для здо -
ров'я лю ди ни необхід но врахо -
ву ва ти при пе ре гля ді нор ма -
тив но-тех ніч них до ку мен тів з
про ек ту ван ня ба га то по вер хо -
вих, осо бли во ви сот них бу дин -
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OF ITS PERMISSIBLE ATTENUATION 
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On the basis of analytical review of researches of
the biological effects of hypogeomagnetic condi-
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ків жит ло во го і гро мадсь ко го
приз на чен ня [16, 18, 19], а та -
кож при пі дзем но му роз та шу -
ван ні різ них при мі щень [1].

Син дром де фі ци ту маг ніт но -
го по ля був впер ше опи са ний
японсь ким дос лід ни ком K. Na -
ka gawa [62]. Цей син дром у
зв'яз ку з ос ла блен ням ГМП
спо сте рі га єть ся у меш кан ців
ме га по лі су і ви ра жа єть ся у ску -
то сті пле чей, шиї та спи ни, го -
лов но му бо лі, роз дра то ва но -
сті, без сон ні без ін ших ви ди -
мих при чин. По діб ні сим пто ми
спо сте рі га ли в екі па жів під вод -
них чов нів, які про тя гом по хо -
дів зна хо дять ся у ста ні ос ла -
бле но го ГМП [46]. У по даль ших
дос лі джен нях [13, 14, 27] бу ло
вста но вле но, що при пе ре бу -
ван ні у гер ме тич но зак рит их
при мі щен нях лі та ків, су ден,
війсь ко вих тех ніч них об'єк тів, а
та кож у пі дзем них спо ру дах і
ме тро по лі те ні та кож спо сте рі -
га ють ся сим пто ми по гір шен ня
ста ну ве ге та тив ної нер во вої та
сер це во-су дин ної си стем. Бу -
ло вста но вле но, що сту пінь не -
га тив но го впли ву ос ла бле но го
ГМП на ор га нізм є пря мо про -
пор цій ним як до ча су пе ре бу -
ван ня ор га ніз му в екра но ва но -
му при мі щен ні, так і до ко е фі ці -
єн та ос ла блен ня ГМП [32, 33].
Іс нує дум ка про те, що будь-
яке екра ну ван ня від ГМП (не -
зал еж но від йо го сту пе ня) діє
на ор га нізм лю ди ни не га тив но
[44], зни жую чи адап та цій ні ре -
зер ви та імун ний за хист ор га -
ніз му, що приз во дить до по гір -
шен ня яко сті жит тя. Та кож при
зна хо джен ні лю ди ни у гі по гео -
маг ніт них умо вах змі ню єть ся
взає мо дія ор га ніз му з ін ши ми
чин ни ка ми се ре до ви ща, на -
сам пе ред елек тро маг ніт ної
при ро ди [39, 40].

Один з ас пек тів еко ло гіч но го
зна чен ня ГМП і йо го ва ріа цій
мо же по ля га ти у то му, що во ни
ви ко ну ють роль дат чи ків ча су
для фі зіо ло гіч ної рит мі ки нав -
ко ло до бо во го та ін фра ді ан но -
го ді апа зо нів [56]. Так, у ро бо ті
R. We ver [67] дос лі джу ва ла ся
нав ко ло до бо ва рит мі ка по каз -
ни ків функ ціо наль но го ста ну
ви про бу валь ни ків, що зна хо -
ди ли ся про тя гом де кіль кох
тиж нів у пі дзем но му бун ке рі з
елек тро маг ніт ною ізо ля ці єю.
Від зна ча ли ся ро зви ток де син -
хро но зу та по дов жен ня нав ко -
ло до бо во го пе ріо ду. Роз біж но -
сті у рит мі ці ор га ніз му ізольо -
ва них і кон троль них ви про бу -
валь ни ків зни ка ли, як що у бун -

ке рі вми ка ли слаб ке (2.5 В/м)
елек трич не по ле з ча сто тою
10 Гц. Піз ні ші дос лі джен ня під -
твер ди ли по ло жен ня про роль
ГМП і йо го ва ріа цій як уні вер -
саль но го син хро ні за то ра для
біо ло гіч ної рит мі ки і по ши ри ли
це по ло жен ня на вну тріш ньо -
до бо вий, се зон ний та ба га то -
річ ний ді апа зо ни біо ло гіч них
рит мів [7, 28]. У зв'яз ку з цим
слід зга да ти, що все ре ди ні
жит ло вих при мі щень іс нує ба -
га то ста ціо нар них і ру хо мих
дже рел змін них елек тро маг ніт -
них по лів (на сам пе ред 50 Гц)
[2, 34], і, мо жли во, з гі гі є ніч ної
точ ки зо ру тре ба ста ви ти пи -
тан ня не тіль ки про по шук рів -
нів не га тив ної дії ос ла блен ня
гео маг ніт но го по ля, а і про
взає мо дію цих фак то рів у се -
ре до ви щі три ва ло го пе ре бу -
ван ня лю ди ни (жит ло і ви роб -
ниц тво).

Слід заз на чи ти, що не тіль ки
ква зі ста тич не ГМП і йо го над -
низь ко ча стот ні ва ріа ції є ва ж-
ли ви ми умо ва ми для нор маль -
но го пе ре бі гу фі зіо ло гіч них
про це сів. В екс пе ри мен тах над
бак те рія ми (ен те ро бак те рія ми,
стафі ло ко ка ми, ан тра ко ї да ми)
бу ло до ве де но, що необхід ни -
ми умо ва ми для нор маль но го
рос ту ко ло ній є на яв ність при -
род но го елек тро маг ніт но го
фо ну на ча сто тах по над 1 кГц
[5]. Між тим, по ки що не до стат -
ньо вив че не пи тан ня екра ну -
ван ня від при род но го елек тро -
маг ніт но го фо ну на цих та ви -
щих ча сто тах (у то му чи слі від
елек трич ної скла до вої) у су ча -
сних жит ло вих та ви роб ни чих
при мі щен нях.

Для гі гі є ніч ної оцін ки дії маг -
ніт них по лів (у то му чи слі впли -
ву ос ла блен ня ГМП) необхід но
роз різ ня ти яви ща маг ні то чут -
ли во сті (по чат ко ві ко рот ко -
часні ре ак ції, що ви ни ка ють за
мі ні маль ної три ва ло сті впли ву)
і маг ні тоураз ли вість (три ва лі,
іно ді нез во рот ні ре ак ції, що ма -
ють вла сти вість на ко пи чен ня

— ку му ля ції) [32]. Іс ну ють до -
ка зи то го, що ор га нізм лю ди ни
здат ний фік су ва ти змі ни про -
сто ро вих гра ді єн тів ГМП, по чи -
наю чи від 100 нТл [58, 61]. Ці
фак ти до ціль но врахо ву ва ти
при роз роб ці гі гі є ніч них нор ма -
ти вів що до вста но влен ня сту -
пе ня не рів но мір но сті ос ла -
блен ня ГМП в об'ємі при мі -
щень, зва жаю чи на те, що та ка
не рів но мір ність (тоб то спо тво -
рен ня) ос ла блен ня ГМП у су ча -
сних кар ка сно-мо но лі тних бу -
дів лях фак тич но мо же ся га ти
35-40% [36]. Роз та шу ван ня
спо ру ди та її орі єн та ція від но -
сно на пря му гео маг ніт ної осі
"пів ніч-пів день", об'єм но-пла -
ну валь ні та ін же нер но-тех ніч ні
рі шен ня виз на ча ють па ра ме -
три спо тво рен ня при род но го
ГМП за рів нем та на пря мом
[43]. На під ста ві цьо го фор му -
лю ють ся за галь ні ре ко мен да ції
що до жит ло вих бу ді вель: по -
каз ни ки ГМП у міс цях три ва ло -
го пе ре бу ван ня лю ди ни ма ють
бу ти мак си маль но на бли же ни -
ми до при род но го ото чен ня;
спаль ні міс ця ма ють бу ти роз -
та шо ва ні у на прям ку "пів ніч-
пів день", ма ти яко мо га мен ші
гра ді єн ти го ри зон таль ної та
вер ти каль ної скла до вих ГМП,
зна хо ди ти ся на від ста ні не
менш 1.5 м від ба та рей опа -
лен ня і ка пі таль ної сті ни спо ру -
ди, які іс тот но спо тво рю ють
ГМП у при мі щен ні [43]. Та кож
слід заз на чи ти, що у су ча сно му
бу дів ниц тві ви ко ри сто ву єть ся
ду же ба га то ма те рі а лів для оз -
до блен ня фа са дів і різ них ого -
ро джу валь них по вер хонь (у то -
му чи слі світ лопро зо рих), які
мо жуть екра ну ва ти про стір від
при род них елек тро маг ніт них
по лів [47].

У Ро сійсь кій Фе де ра ції вже
впро ва дже но Са ні тар но-епі де -
мі о ло гіч ні пра ви ла і нор ма ти ви
"Сан ПіН 2.1.8/2.2.4.2489-09",
що ре гла мен ту ють гі по гео маг -
ніт ні по ля у ви роб ни чих, жит ло -
вих і сус піль них бу дів лях і спо -
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Ослаблення
ГМП (разів) Тривалість Біооб'єкти Ефекти впливу ослабленого ГМП Поси-

лання

2 (екранування) 100 діб Щури Зростання виснажених нейронів сенсомоторної
кори головного мозку [35]

4-10
Протягом
робочого

часу

Люди, що працюють
в умовах

ослаблення ГМП

Дистонія судин мозку, уповільнення
сенсомоторної реакції, гіпертензія, порушення
реполяризації міокарда, синдром імунологічної

недостатності

[38]

2-5
Протягом
робочого

часу

Люди, що працюють
в умовах

ослаблення ГМП

Підвищена частота захворювань, які
супроводжує синдром імунологічної

недостатності

[40,
52] 

5-10 За 30 хвилин
Люди, що

перебувають у
метрополітені

Підвищується ймовірність головного болю,
серцевих нападів [53]

103-104

(екранування) 1.5-3 години Клітини кісткового
мозку тварин

Пригнічення проліферативної активності
стовбурових кровоутворюючих клітин [10]

103-104

(екранування) До 10 діб Миші

Починаючи з 3-ї години — виразні порушення
кровообігу. 10 діб перебування в

експериментальних умовах призвели до смерті
тварин

[49]

3·102

(екранування)
2 місяці Кролики 

Порушення росту, зменшення рухової
активності тварин, дистрофічні зміни внутрішніх

органів
[38]

172.5
(екранування) 3 місяці Щури

Вже за місяць спостерігали ефект загальної
загальмованості. При розтині реєстрували

патологічні зміни у легенях
[29]

2.5
(екранування) 3 місяці Щури Аналогічних патологічних змін не було виявлено

4·102

(екранування)
3 місяці Миші Зниження рухової активності, м'язової сили [41]

104

(екранування) 5 діб Личинки тритона

Різноманітні соматичні дефекти (формування
двох голів, випинання кишок, затримка

розвитку, вади очей, нервової системи тощо),
яких не спостерігалося у контрольній групі

[54]

Екранування
трьома шарами
пермалою;
ослаблення
ГМП не
замірювалося

Від 16 годин і
більше

Бактерії (ешерихії,
сальмонели,

шигели,
стафілококи,
антракоїди)

Зростає швидкість розмноження бактерій,
підвищується резистентність до антибіотиків,

зменшується кількість генетичних рекомбінацій
у бактерій. Зміни мали ненащадковий характер

[4, 8]

7·102

(екранування)
1рік Миші Уповільнення росту та розвитку, ймовірність

виникнення злоякісних новоутворень [25]

105

(екранування) 30-90 діб Бактерії (E. coli)

Уповільнення процесів ділення, зростання
резистентності до антибіотиків. Зміни мали

ненащадковий характер. Якщо бактерії
розміщували протягом 1 години щодня у
нормальні геомагнітні умови, ефекти від

екранування зникали

[26]

103

(екранування)
Протягом

ембріогенезу Курячі ембріони Парези крил та ніг, патологічні зміни у тканинах
серця та печінки [24]

6·102

(екранування)
21 доба 

по 18 годин Щури Зростання агресивності тварин [20]

5·102

(екранування) 60 діб Хом'яки Кількість норадренергічних нейронів мозку
істотно знижується порівняно з контролем [57]

140 Протягом
п'яти пасажів Бактерії E. coli

Підвищується чутливість до УФ
випромінювання. Генерація штучного поля,

подібного до ГМП, усувала ефекти екранування
[3]

125
(компенсація) 10-40 хвилин Здорові люди

(випробувані)

Погіршується якість когнітивного процесу.
Зростає кількість помилок при виконанні

тестових завдань
[55]

Та блиця
Дай джест ос нов них ре зуль та тів екс пе ри мен тів з вив чен ня біо ло гіч них 

ефек тів впли ву ос ла блен ня гео маг ніт но го по ля
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ру дах шля хом вста но влен ня
гра нич но до пу сти мих рів нів ос -
ла блен ня ГМП. Так, гра нич но
до пу сти мий рі вень ос ла блен ня
ін тен сив но сті ГМП за умов пра -
ці до двох го дин про тя гом ро -
бо чої змі ни до рів нює 4, по над
дві го ди ни — 2; а для жит ло вих
і гро мадсь ких бу дин ків — 1.5
ра зи.

Про те для виз на чен ня до -
ціль но сті вста но влен ня тих чи
ін ших нор ма ти вів в Ук ра ї ні слід
ре тель но роз гля ну ти і про а на -
лі зу ва ти ре зуль та ти екс пе ри -
мен таль них ме дич но-біо ло гіч -
них дос лі джень з ви ко ри стан -
ням різ них біо об'єк тів, сту пе нів
ос ла блен ня ГМП та дос лі джу -
ва них по каз ни ків. Дай джест
ос нов них ре зуль та тів іс ную чих
дос лі джень пред ста вле но у та -
бли ці. Ана лі зую чи ці ре зуль та -
ти, пе ре дус ім слід заз на чи ти,
що фак тич но будь-які шкід ли ві
ефек ти від три ва ло го екра ну -
ван ня чи ком пен са ції ГМП по -
чи на ють ся з по каз ни ка ос ла -
блен ня у 2 ра зи. На під ста ві
ре зуль та тів су куп но сті екс пе -
ри мен тів, пред ста вле них у та -
бли ці, мож на зро би ти по пе -
ред ній вис но вок про те, що
най більш ураз ли ви ми до дії
ос ла бле но го ГМП вия вля ють ся
нер во ва та імун на си сте ми ор -
га ніз му; ефек ти від дії екра ну -
ван ня та ко го сту пе ня спо сте рі -
га ють ся у лю дей і щу рів. Вже
при сту пе ні ос ла блен ня від
ГМП у 4-10 ра зів до цьо го до -
да ють ся нес прият ли ві ре ак ції з
бо ку сер це во-су дин ної си сте -
ми. При сту пе ні ос ла блен ня від
100 ра зів і біль ше до цих ефек -
тів до да єть ся ураз ли ва дія
маг ніт но го де фі ци ту на всі ін ші
си сте ми і про це си ор га ніз му:
по ру шу єть ся ем бріо ге нез,
зрос тає ре зи стент ність бак те -
рій до ан ти біо ти ків, у тва рин
ви ни ка ють злоя кіс ні но во у тво -
рен ня, зрос тає аг ре сив ність,
зни жу ють ся ру хо ва ак тив ність і
м'язо ва си ла. Знач не ос ла -
блен ня ГМП (від 1000 ра зів) є
іс тот ним чин ни ком ри зи ку ле -
таль но го ре зуль та ту при
перебуван ні у та ких умо вах
про тя гом 10 діб.

Та ким чи ном, при виз на чен ні
нор ма ти вів для ос іб, що пе ре -
бу ва ють в екра но ва них при мі -
щен нях про тя гом ро бо чо го ча -
су, пред ста вляєть ся ви пра вда -
ним вста но ви ти гра нич не при -
пу сти ме зна чен ня ос ла блен ня
ГМП не біль ше, ніж в 1.9 ра зи.
Що до пе ре бу ван ня в екра но -
ва но му при мі щен ні про тя гом

не біль ше двох го дин, цей по -
каз ник за по пе ред ні ми оцін ка -
ми мо же до рів ню ва ти не біль -
ше, ніж 3.8 ра зи, хо ча це ще по -
тре бує по даль шо го вив чен ня.

При виз на чен ні гі гі є ніч них
нор ма ти вів ос ла блен ня ГМП у
жит ло вих при мі щен нях, ймо -
вір но, до ціль но зга да ти спів -
від но шен ня, в яко му зна хо -
дять ся при род ні фо но ві зна -
чен ня ін дук ції ГМП в умо вах Ук -
ра ї ни (48.2-50.5 мкТл) та ін дук -
ції се редньо го при род но го
маг ніт но го по ля на рів ні ек ва -
то ра зна чен ня (33.6 мкТл), що
дає ко е фі ці єнт ос ла блен ня
при близ но 1.5. Крім то го, по ка -
зо во, що для да но го ко е фі ці єн -
та ос ла блен ня (1.5) не вста но -
вле но будь-яких шкід ли вих для
здо ров'я лю ди ни ефек тів.

Вис нов ки
1. При род ний фон гео маг ніт -

но го по ля є еко ло гіч но зна чу -
щим і необхід ним для нор маль -
ної жит тє діяль но сті біо ло гіч них
си стем ус іх рів нів ор га ні за ції.

2. В умо вах жит ло вих та ви -
роб ни чих при мі щень, осо бли -
во пі дзем них, під валь них та
роз та шо ва них на остан ніх по -
вер хах, мо жуть спо сте рі га ти ся
знач ні ко е фі ці єн ти ос ла блен ня
ГМП (4-5).

3. Вже по чи наю чи з ко е фі ці -
єн та ос ла блен ня ГМП, що до -
рів нює 2, при ре гу ляр но му
про тя гом ро бо чої змі ни або по -
стій но му перебуван ні спо сте -
рі га ють ся нес прият ли ві ефек ти
у ста ні імун ної та нер во вої си -
стем; від ко е фі ці єн та ос ла -
блен ня 4-5 — у ста ні сер це во-
су дин ної си стеми. При ко е фі -
ці єн ті ос ла блен ня ГМП по над
100 ефек ти різ но ма ніт ні та ду -
же шкід ли ві, аж до ле таль но го
ре зуль та ту (від ко е фі ці єн та ос -
ла блен ня 1000). 

4. На під ста ві ана лі зу іс ную -
чих дос лі джень та меж при род -
них зна чень ГМП вия вляєть ся
ло гіч ним роз гляд від по від них
ма те рі а лів у Ко мі те ті з гі гі є ніч -
ної ре гла мен та ції МОЗ Ук ра ї ни
[37], ре ко мен ду ва ти в яко сті
орі єн тов них гра нич но до пу сти -
мі рів ні ос ла блен ня ГМП: 1.5 —
для при мі щень з три ва лим пе -
ре бу ван ням на се лен ня (жит ло,
па ла ти лі ка рень, при мі щен ня
шкіл і дош кіль них ди тя чих за -
кла дів тощо); 1.9 — для ви роб -
ни чих при мі щень, за умов пе -
ре бу ван ня у них про тя гом ро -
бо чої змі ни; 3.8 — для ви роб -
ни чих при мі щень за умов пе ре -
бу ван ня у них про тя гом не біль -
ше двох го дин.

5. До ціль но про дов жи ти
дос лі джен ня нео дно рід но сті
ос ла блен ня гео маг ніт но го по -
ля, а та кож екра ну ван ня при -
род них маг ніт них і елек тро -
маг ніт них по лів різ них ча стот -
них ді апа зо нів в умо вах жит ло -
вих і ви роб ни чих при мі щень
од но ча сно з вста но влен ням
їх ніх біо ло гіч них ефек тів з ме -
тою по даль шо го гі гі є ніч но го
нор му ван ня цьо го фак то ра
ри зи ку.
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