
ернігів — старовинне місто на
півночі України на правому бере�
зі р. Десни. Місто, що є адміні�
стративним, економічним та
культурним центром Чернігівщи�
ни, займає територію 7856,3 га з
населенням 291,076 тис. чоловік
(26,7% від населення області).
Місто славиться своїми пам'ят�
ками часів Київської Русі і впер�
ше згадується 907 року у хроніці
східнослов'янської держави "По�
весть временных лет".

У структурі промисловості
переважають підприємства
харчової переробної промисло�
вості (43,2%), машинобудування
(11,2%), легкої промисловості
(5,0%), металообробки (3,1%), хі�
мічної промисловості (2,6%). На
території міста зареєстровано 68
підприємств з прямими інозем�
ними інвестиціями (Чернігівське
відділення ПАТ "Сан Інбер Украї�
на", ЗАТ "Камвольно�суконна
компанія "Чексіл", ПрАТ "Чернігів�
ська швейна фабрика "Елегант",
ПАТ "Чернігівське Хімволокно",
ЗАТ "Чернігівський автозавод",
ТОВ "Український кардан").

Новий Генеральний план
м. Чернігова, який базується на
засадах Генеральної схеми пла�
нування території України і є тре�
тім у містобудівній історії міста,
був розроблений Державним
науково�дослідним інститутом

проектування міст "Діпромісто"
2002 року на розрахунковий пе�
ріод 2020�2025 роки з виділен�
ням першої черги його реалізації
до 2010 року [1].

Реалізація основних положень
Генплану щодо раціонального
використання міських територій
сприяє створенню належних са�
нітарно�гігієнічних умов для про�
живання та відпочинку населен�
ня, безпечних для здоров'я умов
побуту, праці, навчання.

У зв'язку зі сприятливими при�
родно�кліматичними умовами,
наявністю важливої водної арте�
рії (р. Десни з її притокою
р. Стрижень) пріоритетним на�
прямком у реалізації Генерально�
го плану є розвиток рекреаційно�
туристичної галузі. 

Затверджена і вже почала діяти
"Схема перспективного розвитку
туризму м. Чернігова", в якій
сформовано систему туристич�
них зон, архітектурно�плануваль�
ну організацію їх забудови. З ме�
тою збереження історичного се�
редовища міста і його культурної
спадщини, яка нараховує понад
100 пам'яток історії і культури,
виконано проект "Генеральний
план розвитку Національного ар�
хітектурно�історичного заповід�
ника "Чернігів стародавній" з
визначенням меж та зон охорони
пам'яток заповідника". На тери�
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Донец Н.П., Валовенко А.Г., 
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Бровина Л.Б., Гребень П.Н.
Проведен санитарно=гигиенический анализ
реализации основных положений Генерального
плана г. Чернигова в части планировочной
организации и застройки, инженерного
обеспечения, благоустройства города за
период 2003=2010 гг. Установлено, что развитие
объектов социальной инфраструктуры,
внедрение мероприятий по оздоровлению
городской среды способствовали улучшению
санитарно=экологической ситуации 
в г. Чернигове. Выделены проблемные вопросы
и пути их решения.
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Romanenko D.A., Brovina L.B., Greben P.M.
Having been held the sanitary hygienic analysis 
of the Main General Planning states realization 
in the city of Chernigiv in the part of the planning
organization and building the engineering provision
the improvement of the city for the period of 2003=
2010 years was established that the development
of social infrastructural objects and taking roots 
of local neighborhood rendering measures brought
to improving the sanitary hygienic situation 
in Chernigiv.
Assigning problem questions and their decision
ways.
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торії заповідника розпочато бу�
дівництво готелю на основі від�
твореного будинку Дворянських
зібрань, проведено заміну інже�
нерних мереж у підвалі та ре�
монтно�реставраційні й оздоб�
лювальні роботи на фасадах
Колегіуму ХVII�ХVIII ст., Спасо�
Преображенського собору, Кате�
рининської церкви, історичного
музею ім. В.В. Тарновського.

У контексті реалізації Генплану
розвитку м. Чернігова ефектив�
ним для створення належних са�
нітарно�гігієнічних умов прожи�
вання населення є проведення
озеленення території міста,
створення рекреаційних та зеле�
них зон з подальшим їх розвит�
ком як місць масового відпочин�
ку населення.

Нині озеленені території за�
гального користування (парки,
сквери, бульвари) складають
81,75 га, що становить 2,6 м2 на
одного мешканця (за норматив�
ної потреби 10 м2 на одного
мешканця) без урахування тери�
торії лісопарку "Кордівка" з місь�
ким садом.

З урахуванням існуючої еко�
логічної ситуації у м. Чернігові
здійснюється формування еко�
логічного каркасу, структурни�
ми елементами якого є аквато�
рії та заплавні екосистеми річок
Десни, Стрижня і Білоуса з при�
бережними смугами, рекреа�
ційні і зелені зони міста та у при�
міській зоні.

З метою створення рекреацій�
ної та інженерної інфраструктур,
розвитку туристичного бізнесу,
благоустрою території відведено
земельну ділянку для облашту�
вання міського пляжу на лівому
березі р. Десни у районі пішохід�
ного мосту, розроблено містобу�
дівне обґрунтування перспек�
тивного розвитку ландшафтно�
рекреаційної території правого
берегу р. Десни від пішохідного
мосту до автомобільного з пере�
несенням на іншу ділянку до
2020 року заводу будівельних
матеріалів.
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Одним з пріоритетних напрям�
ків розвитку соціальної інфра�
структури у м. Чернігові є житло�
ве будівництво.

Завершуються проектно�по�
шукові роботи по забудові 2�го
мікрорайону житлового масиву
"Масани", а також розробляєть�
ся проектна документація з бу�
дівництва каналізаційно�насос�
ної станції та дитячого садка у
зазначеному житловому районі.

Темпи житлового будівництва
мають позитивну динаміку, про
що свідчить введення в експлуа�
тацію за 2003�2010 роки 44 бага�
токвартирних житлових будинків
загальною площею близько
247323,18 м2.

Також введено в експлуатацію
867 об'єктів різного призначен�
ня, у т.ч. 292 магазинів, 17 ре�
сторанів, кафе та кав'ярень, 20
перукарень, салонів краси та
косметичних салонів, 60 офісів,
адміністративних та учбових бу�
дівель, 37 відділень банків, 13
аптек, 23 поліклініки, кабінети лі�
карів та стоматологічні кабінети,
46 виробництв, майстерень та
цехів, 21 котельня, 25 зупиноч�
них комплексів громадського
транспорту, 264 об'єкти іншого
призначення.

Серед введених в експлуата�
цію об'єктів значними є поліклі�
ніка у мікрорайоні "Масани", діа�
лізний медичний центр, три тор�
гових комплекси та плавально�
оздоровчий комплекс у цен�
тральній частині міста, відомчий
готель по вул. Шевченка, два оз�
доровчих центри, тролейбусна
лінія до житлового масиву "Ма�
сани".

Для реалізації окремих поло�
жень Генплану виділено додатко�
ву субвенцію 19 млн. грн. на за�
вершення реконструкції дитячої
поліклініки № 1, на будівництво
травмпункту у міській лікарні
№ 2, на реконструкцію бігової
доріжки та підтрибунних при�
міщень стадіону ім. Ю. Гагаріна,
на реконструкцію скверу ім.
Б. Хмельницького.

Унікальність м. Чернігова поля�
гає у водозабезпеченні його
населення водою з артезіансь�
ких свердловин бучацького та
нижньокрейдового горизонтів,
склад води яких не потребує
очищення та знезараження.
Протяжність водопровідних ме�
реж становить 820 км, каналіза�
ційних мереж — 313 км, що за�
безпечує централізованим водо�
постачанням 99,45% населення
міста, а централізованим каналі�
зуванням — 79,3%.

Виходячи з того, що р. Десна є
джерелом водопостачання
м. Києва, що до зони її санітарної
охорони належить вся територія
міста, на каналізаційних очисних
спорудах КП "Чернігівводоканал"
у ході їх реконструкції за рахунок
кредиту Світового банку прове�
дено роботи з облаштування УФ�
установки для знезараження
стічних вод. За рахунок залучен�
ня коштів субвенції з державного
бюджету і частково місцевого
бюджету проінвестовано будів�
ництво 1�ї черги напірного кана�
лізаційного колектора та капі�
тальний ремонт колектора від
КНС�1 до вул. Лісковицької в об�
сязі 7,1 млн. грн., прокладено
2,5 км водопровідних та 2,4 км
каналізаційних мереж.

Для поліпшення санітарно�
екологічної ситуації проводиться
поетапна реалізація заходів, пе�
редбачених проектом "Поліп�
шення санітарно�екологічного
стану р. Стрижень" у частині ре�
конструкції шахтного водоскиду
в її гирлі, очищення русла річки
від Червоного мосту до її гирла.
Розробляється проектна доку�
ментація з розчищення русла
р. Стрижень на ділянці від вул.
Київської до просп. Перемоги, у
т.ч. між Білим і Красним мостами
за рахунок інвестора — забудов�
ника житла.

Враховуючи, що антропогенне
навантаження на атмосферу
м. Чернігова є найбільшим
серед населених пунктів області
і становить 231,9 кг/км2 та

Рисунок 1
Питома вага досліджених проб об'єктів навколишнього природного середовища, 
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60,7 кг/людину, для зниження
техногенного забруднення роз�
роблено та погоджено проект
"Збір та утилізація звалищного
газу на Чернігівському полігоні
ТПВ". При цьому не тільки змен�
шується ризик самозаймання
відходів, а ще зібраний газ вико�
ристовуватиметься в якості аль�
тернативного органічного пали�
ва для забезпечення тепловою
енергією житлового масиву від
існуючої котельні ПАТ "Облтеп�
локомуненерго".

За період реалізації 1 черги Ге�
нерального плану введено у дію
та реконструйовано 21 котельню
з встановленням енергозбері�
гаючих котлів. Набувають широ�
кого впровадження модульні
(блочні, транспортні, дахові) ко�
тельні, а також облаштування ба�
гатоквартирної житлової забудо�
ви та садибної забудови авто�
номними джерелами теплопо�
стачання. За останні роки замі�
нено 210 м аварійних тепломе�
реж. Розглянуто питання заміни
котлів з піввіковим терміном
експлуатації на КЕП "Чернігів�
ська ТЕЦ" ТОВ фірми "ТехНова".

У структурі забруднення атмо�
сферного повітря в умовах висо�
кої щільності забудови цен�
тральної частини міста щорічно
зростає питома вага автотранс�
порту, яка становить 53�55% за
рахунок росту автомобілізації.
На сельбищних територіях, при�
леглих до основних автомагі�
стралей, питома вага проб атмо�
сферного повітря з перевищен�
ням ГДК становить 20,8%, а
транспортне шумове наванта�
ження з перевищенням допусти�
мих рівнів звуку — 35�40%.

Для підвищення газо� та шумо�
захисної ефективності плану�
вальних заходів у м. Чернігові
збудовано об'їзну дорогу з авто�
мобільним мостом через р. Дес�
ну, що дозволяє спрямувати то�
нажний транзитний автотранс�
порт за межі міста. Проведено
ремонт 7,8 тис. м2 дорожньої ме�
режі міста, капітальний ремонт
світлофорів на перехрестях ву�
лиць Любецької та Войкова, Тол�
стого та Музикальної.

Проводиться будівництво від�
критих автостоянок на ділянках,
вільних від забудови, у мікрорай�
оні "Масани", а також біля вели�
ких торговельних центрів ("Епі�
центр", "ЕКО�маркет", "Вена").

З метою подальшого розвитку
мікрорайону "Масани" у м. Чер�
нігові та поліпшення умов про�
живання прилеглих до нього на�
селених пунктів Чернігівського
району виділено кошти для бу�
дівництва установки знешкод�
ження рідких токсичних відходів
у ставках�накопичувачах. Вирі�

шене питання технічного знеза�
раження відходів обласного про�
титуберкульозного диспансеру,
а також утилізації відпрацьова�
них люмінесцентних ламп на ПАТ
"Чернігівське Хімволокно". Роз�
роблено міську програму з роз�
ширення мережі контейнерних
майданчиків для збору та сорту�
вання твердих побутових відхо�
дів та облаштування майданчи�
ків з твердим покриттям під їх
розміщення. 

У м. Чернігові розроблена та
реалізується програма держав�
ного соціально�гігієнічного моні�
торингу за станом забруднення
навколишнього середовища,
фактори якого можуть впливати
на санітарно�гігієнічні умови
проживання населення міста. 

Якість питної води централізо�
ваного водопостачання про�
тягом останніх років залишаєть�
ся стабільною; питома вага проб
з відхиленнями з бактеріологіч�
ними показниками нижча (1,3 %)
за відповідний показник по обла�
сті (2,1%).

Якість води відкритих водойм
(р. Десна, р. Стрижень) у зонах
купання та відпочинку населення
за бактеріологічними показника�
ми має тенденцію до покращан�
ня, але питома вага проб з відхи�
леннями залишається високою
(20,9%), що знижує їхнє оздо�
ровче значення.

Ступінь забруднення повітря�
ного басейну має стабільний ха�
рактер у зв'язку зі зменшенням
стаціонарних джерел викидів
забруднюючих речовин в атмо�
сферне повітря, але питома вага
проб з перевищенням ГДК зали�

шається вищою за обласні по�
казники (4,4%) і характеризуєть�
ся як безпечна.

Хімічні речовини, що превалю�
ють у забрудненні атмосферного
повітря м. Чернігова, — азоту
діоксид, вуглецю оксид, пил.

Забруднення ґрунту солями
важких металів (свинцем) пере�
вищує гігієнічні нормативи в 1,1�
3,2 рази за рахунок територій,
прилеглих до міського полігону
ТПВ та до золовідвалу № 1 ТОВ
КЕП "Чернігівська ТЕЦ" фірми
"ТехНова" і не визначається на
сельбищних територіях, приле�
глих до основних автомагістра�
лей; вміст у ґрунті нікелю, міді та
цинку перебуває у межах ГДК.

Техногенне забруднення ґрун�
ту хімічними речовинами за ра�
хунок свинцю зумовлене відхо�
дами об'єктів комунального гос�
подарства та ТЕЦ.

Найбільш актуальними про�
блемами у ході реалізації Гене�
рального плану залишаються
такі.

Враховуючи, що Генпланом
м. Чернігова передбачене чітке
функціонувальне зонування те�
риторії з визначенням проми�
слової, сельбищної та рекреа�
ційної зон, проблемним для про�
мислової зони залишається пи�
тання організації нормативних
санітарно�захисних зон для 4�х
найбільших промислових під�
приємств міста (КЕП "Чернігів�
ська ТЕЦ" фірми "ТехНова", за�
вод "Металіст", ПАТ "ЧеЗаРа",
ПАТ "Сіверянка"). В умовах
розукрупнення і перепрофілю�
вання підприємств, розвитку на
їхній базі виробничих об'єктів
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Рисунок 2
Вклад хімічних речовин з перевищенням ГДК 

у забруднення повітряного басейну м. Чернігова
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малої і середньої потужності (те�
риторії колишньої фабрики му�
зичних інструментів, цегельного
заводу № 2) виникають питання
щодо необхідності санітарно�
екологічного обґрунтування їхніх
санітарно�захисних зон. 

Для житлової зони пробле�
ми пов'язані з автотранспортом
та розміщенням на її території
об'єктів соціальної інфраструк�
тури. В умовах ущільнення іс�
нуючої та запроектованої житло�
вої забудови розміщення вбудо�
ваних у житлові будинки об'єктів
громадського призначення, по�
бутового обслуговування при�
зводить до зменшення площ зе�
лених насаджень на прибудин�
кових територіях і створює шу�
мове навантаження та забруд�
нення атмосферного повітря при
заїзді та виїзді технологічного та
обслуговуючого автотранспорту.

Потребує негайного вирі�
шення питання збільшення пло�
щі прибудинкових територій з
урахуванням організації місць
для тимчасового зберігання ав�
томобілів мешканців. Облашту�
вання підземних паркінгів індиві�
дуального легкового автотранс�
порту у багатоповерхових жит�
лових будинках, що набуває по�
ширення у будівельній практиці,
призводить до транспортного
навантаження на прибудинкову
територію і не виключає акустич�
ний дискомфорт і забруднення
атмосферного повітря. 

Зважаючи на те, що у місті
достатньо територій для розвит�
ку рекреаційних зон, Генпланом
не надано повної оцінки їх ро�
звитку загалом по м. Чернігову.
Повільні темпи реалізації заходів
з поліпшення санітарно�еколо�
гічного стану р. Стрижень, які пе�
редбачають винесення у натуру
його прибережної захисної сму�
ги, проведення благоустрою
прилеглого приватного сектора
та садівничих товариств, будів�
ництво мереж зливової каналіза�
ції, ускладнюють використання
ландшафтних територій для ре�
креаційних потреб населення.

Затримка реалізації перед�
баченої Генеральним планом
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схеми удосконалення санітар�
ної очистки міста пов'язана з
невирішеним питанням будів�
ництва сміттєпереробного за�
воду через невизначеність інве�
стора.

Для повноти вирішення са�
нітарно�гігієнічних та екологіч�
них питань при розробці про�
ектно�кошторисної документа�
ції об'єктів житлового, гро�
мадського та промислового
призначення у ході реалізації
Генплану нагальним є питання
щодо підвищення вимог до ар�
хітекторів — її розробників, які
повинні мати відповідний квалі�
фікаційний сертифікат.

Вважаємо доцільним запро�
понувати органам виконавчої
влади створити комісію за участю
фахівців санепідслужби з контро�
лю над дотриманням рішень Ген�
плану при забудові міста.

З метою подальшої реалізації
Генплану на розрахунковий пе�
ріод розроблено проект "Де�
тального плану центральної ча�
стини міста", за яким здійсню�
ється відведення земельних ді�
лянок, прокладка інженерних ко�
мунікацій, капітальне будівниц�
тво, передбачено розробку інве�
стиційних проектів (музей "Міні�
Чернігівщина", створення тури�
стично�розважальної зони у
структурі центральної частини
міста, прилеглої до Валу) [2].

"Детальним планом території
району "Ялівщина" передбачено
створення міського парку за�
гальною площею 150 га, з яких
116,7 га — озеленені території
загального користування з зона�
ми відпочинку біля води навколо
водосховищ р. Стрижень з куль�
турно�відпочинковим комплек�
сом та фізкультурно�оздоров�
чою зоною. Продовжуються ро�
боти з розробки проекту "Де�
тальний план території, функціо�
нально�планувальна організація
лісопарку "Кордівка" з міським
садом".

Передбачено житлову забез�
печеність мешканців міста у ба�
гатоквартирній забудові з розра�
хунку 24 м2 на особу, введення в
експлуатацію 100 тисяч м2 житла

щорічно за рахунок розширення
меж міста у північно�східному
напрямку і забудови цих терито�
рій (райони "Подусівки", Нового
Білоуса та 4, 5, 6 мікрорайони
житлового масиву "Масани").
Детальний план території району
П'яти кутів [3] дозволяє виріши�
ти ці питання без розширення
меж міста за рахунок заміни са�
дибної забудови, яка становить
85,6 тис. м2 (1321 садиба), на ба�
гатоповерхову, у структурі якої
63,6% (9�10�поверхова забудо�
ва) та 36,4% — забудова понад
10 поверхів.

Передбачене будівництво ус�
танов соціальної інфраструкту�
ри (будівництво ЗОШ на 1080
місць, розширення існуючої
школи № 9 з 400 до 1080 місць,
будівництво 6 ДДУ на 980 місць,
будівництво міжшкільного цен�
тру комп'ютерного та виробни�
чого навчання на 550 місць, бу�
дівництво молодіжного театру
на 350 місць, будівництво 3
критих басейнів загального ко�
ристування загальною площею
водного дзеркала 1800 м2, льо�
дового палацу та другого поло�
гового будинку, що підвищить
забезпеченість населення за�
кладами і підприємствами об�
слуговування згідно з нормати�
вами.

Розробленим "Детальним
планом території району П'ять
кутів" [3] передбачено розчист�
ку русла р. Стрижень протяжні�
стю 1,3 км, облаштування набе�
режної на її лівому березі про�
тяжністю 1,0 км, берегоукрі�
плення лівого берегу протяжні�
стю 1,3 км, організацію прибе�
режної захисної смуги шириною
25 м, а також закриття існуючих
випусків неочищених дощових
стоків у р. Стрижень з облашту�
ванням магістральних колекто�
рів, які відводять воду до запро�
ектованих очисних споруд зли�
вової каналізації.

Для збільшення пропускної
здатності та розвантаження при�
леглих вулиць, розширення іс�
нуючих вулиць Генеральним пла�
ном передбачено пробивку ву�
лиць Любецька — Щорса —
просп. Перемоги та будівництво
нового відрізка просп. Перемоги
до вул. Рокосовського, а також
повна реконструкція вулиці Шев�
ченка та просп. Миру.

Реалізація вказаних заходів
призведе до покращання якості
навколишнього середовища від�
повідно до гігієнічних нормати�
вів, забезпечить нормативну по�
требу населення у короткочасно�
му відпочинку, а також форму�
вання планувальної структури
відповідно до містобудівних та гі�
гієнічних вимог.

Рисунок 3
Вклад важких металів з перевищенням ГДК 

у забруднення ґрунту території м. Чернігова
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Висновки
1. Гігієнічна оцінка Генплану

м. Чернігова дозволила узагаль�
нити основні актуальні питання
та висунути санітарно�гігієнічні
вимоги до реалізації основних
його положень.

2. Передбачені Генеральним
планом планувальні рішення
визначають соціально�економіч�
ний розвиток міста, потребу в
об'єктах обслуговування, інже�
нерного забезпечення, а також
охорону навколишнього природ�
ного середовища.

3. У результаті втілення основ�
них положень Генерального пла�
ну санітарно�екологічний стан
міста залишається стабільним.

4. Впровадження заходів з оз�
доровлення міського середовища
у містобудівному розвиткові з
урахуванням рекомендацій сан�
епідслужби сприяє поліпшенню
санітарно�екологічної ситуації у
м. Чернігові і створенню ком�
фортних умов для проживання та
відпочинку населення і туристів.
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У монографії виділено три ча�
стини.

1. Здоров'я населення — ос�
нова національної безпеки.

2. Наукові засади стратегії за�
безпечення здоров'я нації.

3. Концептуальні підходи до
створення ефективної системи
забезпечення охорони здоров'я
в Україні.

Наприкінці кожної частини на�
водиться перелік літературних
джерел, які цитує автор. Части�
на перша разом з літературни�
ми джерелами становить 310 с.,
друга — 104 с., третя — 32 с. За�
галом автором проаналізовано
350 літературних джерел вітчиз�
няних та зарубіжних вчених та
актів державних органів України
і ВООЗ.

У першій частині монографії
автор акцентує увагу на тому,
що здоров'я населення є одним
з найважливіших конституційно
гарантованих прав людини та
об'єктом національної безпеки,
базовою складовою людського
капіталу та конкурентоспро�
можності країни. Це новий під�
хід до реалій життя в Україні, яка
крокує до співтовариства роз�
винених країн. 

Заслуговують уваги слова ав�
тора монографії щодо здоров'я
нації як складової, яка має роз�
глядатись як філософська, со�
ціальна, економічна, біологічна,
медична категорії, як об'єкт
споживання інвестування капі�
талу, як індивідуальна і суспіль�
на цінність, явище системного
характеру, динамічне, постійно
взаємодіюче з оточуючим сере�
довищем, яке, у свою чергу, по�
стійно змінюється.

Богатирьова Р.В. відверто від�
значає, що наявна система за�
безпечення здоров'я та медич�
ної допомоги потребує вдоско�
налення, можливо, навіть замі�
ни парадигми забезпечення
конституційного права людини
на життя та здоров'я. Наводить
приклади про порушення вимог
статті 49 Конституції України та
Закону України "Про охорону

дитинства". Зокрема, протягом
2003�2008 років в Україні по�
мерло 26 тисяч немовлят, а у
2010 р. — понад 5 тисяч. З кож�
ним роком погіршується стан
здоров'я школярів. Через недо�
статню взаємодію Міністерства
охорони здоров'я України та Мі�
ністерства освіти і науки молоді
та спорту України не забезпече�
но ефективний медико�педаго�
гічний контроль під час навчаль�
ного процесу.

Особливу увагу автор моно�
графії приділяє психологічній
безпеці людини і суспільства. У
цьому аспекті привертає увагу
читача до історичної долі укра�
їнського народу та зміни полі�
тичного суспільства, духовно�
сті та періоду історичної пам'яті
нації. Очевидно, за словами ав�
тора, масштаби впливу цих
процесів на національну безпе�
ку потребують детального вив�
чення.

Відсутність позитивного емо�
ційного навантаження на пси�
хіку людини зумовлює поступо�
ве збільшення негативного пси�
хоенергетичного потенціалу,
спричиняє деформацію психіки,
знижує психічне здоров'я люди�
ни. Теоретична психологія виз�
начає кризовий стан як особли�
во тяжкий (переломний, пере�
хідний) стан людини, що вихо�
дить за рамки повсякденного
життя і виникає як реакція на
будь�які зовнішні або внутрішні
причини та обставини, психічні
травми. 

Водночас, як підкреслює ав�
тор, у світі немає загальноприй�
нятої методології визначення
взаємозв'язків людини і довкіл�
ля, особливо комплексного
впливу факторів середовища на
здоров'я населення і людини
зокрема, про що свідчать існую�
чі Резолюції Генеральної Асам�
блеї ООН. ВООЗ, яка долучила�
ся до реалізації такої стратегії
цивілізованого розвитку, визна�
чила, що друга половина ХХ сто�
ліття, як і початок ХХІ, супрово�
джується небаченим раніше

Р.В. БОГАТИРЬОВА. 
"ДЕТЕРМІНАНТИ ЗДОРОВ'Я 
ТА НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА"
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