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ОЦІНКА ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ 

ГІРНИЧОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

НА СТАН ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 
 

Проаналізовано стан здоров’я населення, яке мешкає у гірничопромислових 

містах Дніпропетровської області. Виявлена специфіка захворюваності дітей 

та дорослого населення залежно від виду гірничодобувної промисловості. 

Проанализировано состояние здоровья населения, проживающего в горно-

добывающих городах Днепропетровской области. Выявлена специфика за-

болеваемости детей и взрослого населения, в зависимости от вида горнодо-

бывающей промышленности. 

The health conditions of the population in the mining cities of the Dnipropetrovsk 

region are analyzed. The specific morbidity of children and adult population de-

pending from the type of mining industry is revealed. 
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