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ПОКЛИКАННЯ
Анатолію Миколайовичу Строю – 70 років

На порозі ювілею людина схильна до
підведення певних підсумків, оцінки власних досягнень, спогадів та роздумів.
Так і Анатолій Миколайович саме у ці
ювілейні дні згадував своє дитинство,
юність, батьків, визначальні моменти та
події. Ось, що він сказав: «У своєму житті
завжди брав приклад з батька – фронтовика, нагородженого державою за бойові та
трудові заслуги, який, незважаючи на
важкі поранення та інвалідність, завжди
розраховував лише на власні сили, наполегливо досягав поставленої мети, мав
шанобливе та неупереджене ставлення до
людей». Саме такий життєвий приклад
наслідував син.
Нині А.М. Строй – провідний науковий
співробітник ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної
безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ
України" (ЕКОГІНТОКС), член Комісії з
гігієнічної регламентації застосування
пестицидів при Комітеті з гігієнічної регламентації МОЗ України, академік гро-

мадської
Української
Технологічної
Академії (відділення «Сучасні медичні технології та екологія»).
У кожної людини своя доля, свій шлях.
Часто важко пояснити, чому сталося саме
так, а не інакше, чому саме ця стежина
була обрана на все життя. Щоб досягти
наукових висот ще молодою людиною
Анатолій Строй наполегливо торував обраний шлях.
Коли після закінчення школи не
пройшов за конкурсом до Київського
медичного інституту і працював токаремінструментальником, весь свій вільний
час присвятив самоосвіті, яка увінчалася
успішним вступом у 1967 році до омріяного вузу. Свій перший медичний досвід,
організаційні навички та здатність до науково-практичної оцінки впливу умов праці
на захворюваність отримав у 1973 році на
посаді лікаря з гігієни праці в Броварській
санітарно-епідеміологічній
станції
Київської області. З 1979 року, закінчивши
аспірантуру при ВНИИГИНТОКС, працював на посадах від молодшого до провідного наукового співробітника, кандидат
медичних наук, доктор філософії, має
вищу категорію лікаря з гігієни харчування
та вищу категорію лікаря з загальної гігієни. Саме ці факти і дають відповідь на сакраментальне питання щодо вибору життєвого шляху.
Багаторічна наукова та практична діяльність Строя А.М. присвячена комплексній
гігієнічній оцінці небезпеки застосування
пестицидів у народному господарстві, проблемі захисту населення від впливу хімічних речовин шляхом розробки нормативів
та регламентів їх застосування. У своїй
дисертаційній роботі "Гигиеническая регламентация применения фосфамида в
сельском хозяйстве» він запропонував наукові підходи до оцінки ризику для здоров'я
населення і працюючих комплексного
надходження хімічних речовин в організм
людини з харчовими продуктами, питною
водою, повітрям, а також через непошкоджену шкіру. За його участю протягом 1986-
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89 роках науково обґрунтовані територіальні комплексні схеми охорони чорноморських курортів України від забруднення. За роки наукової діяльності розроблено
та затверджено понад 737 гігієнічних нормативів допустимого вмісту хімічних речовин у харчових продуктах і об'єктах довкілля, впроваджені санітарно-гігієнічні вимоги до продукції вітчизняного і зарубіжного
виробництва. За дорученнями МОЗ
України він брав участь у розробці законодавчих актів України у галузі безпеки для
здоров`я людини харчових продуктів та
тютюнових виробів, а також технічних регламентів на них. Так, А.М. Строй запропонував чимало слушних пропозицій до
Законів України: «Про основні принципи
та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
харчових продуктів», «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»,
Державних гігієнічних правил і норм
«Регламент максимальних рівнів окремих
забруднюючих речовин у харчових продуктах». За дорученнями МОЗ України,
Держпродспоживзахисту, інших установ і
організацій А.М. Строй здійснює експертну токсиколого-гігієнічну оцінку ризиків
для здоров'я людини споживання харчових
продуктів та товарів широкого вжитку.
Він співавтор 3-х монографій «Вирощування екологічно чистої продукції рослинництва" (під редакцією А.Е.Дегодюка),
«Важкі метали у грунтах українського
Полісся та Київського мегаполісу» (під
редакцією А.І. Самчука), а також "Гигиена
и санитария виноградно-винодельческого
производства", 33-х методичних вказівок,
209-ти наукових праць у галузі екогігієни і
токсикології.
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Серед багатьох таємниць буття, що ваблять і бентежать думку, є талант і самовідданість вчених, людей творчих. На цих
сторінках ми розкрили творчу діяльність
вченого А.М. Строя, його відданість науці.
Але цей портрет не був би повним, якщо б
ми не розкрили яскраву сторінку уподобань Анатолія Миколайовича. Зі шкільних
років і до цього часу він захоплюється
музикою (у 1967-1971 роках грав на басгітарі у відомому в ті часи ВІА «ОРФЕЙ»),
радіотехнікою (створенням
унікальних
для того періоду електрогітар і звукопідсилювачів до них), ремонтом і техобслуговуванням автомобілів, вирощуванням
городини на власній ділянці та рибалкою.
Нинішній світогляд Строя А. М.
яскраво виражено поетичними рядками
Вадима Крищенка: „...Хоча літа додолу
гнути І тінь ляга на вічі. Та зрозумій одвічну суть: На світі ми не вічні. Тож поки не
відкрапав строк - Твори добро для щастя.
Повір, — що вимовив Пророк, Й тобі за це
воздасться. Бо інше - видумки старі Упало й розкололось. Лиш на любові і
добрі Життя зростає колос...".
Формула життя і найголовніша мрія —
зробити свій внесок у розбудову
Батьківщини – незалежної України, бачити здоровими та щасливими своїх близьких, сприяючи успішній долі родинної
династії лікарів, а також учнів, помічників,
колег.
Талант – велике багатство, його щедро і
невтомно віддає Анатолій Миколайович
на благо суспільства. Тож побажаємо йому
щасливого довголіття, здоров`я і творчого
натхнення.
ДП «Науковий центр превентивної
токсикології, харчової та хімічної
безпеки імені академіка
Л.І. Медведя МОЗ України»
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