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Виконавчого директора 
Громадської організації «Флора» 
Ш естакової Людмили 
Володимирівни

Голові Івано-Ф ранківської обласної 
держ авної адміністрації 
Бойчук А. М.

Шановний Андрію Михайловичу!

Цим листом інформуємо Вас, що в Україні здійснюється національне дослідження щодо стану 
радонового забруднення територій та впливу радону на здоров'я людини та навколишнє 
середовище.

Відповідно д о  статті 34 Конституції У країни, яка кожному гарантує право на отримання, зберігання 
та поширення інформації та статей 5, 6, 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», 
статей 5, 6 Закону України «Про інформацію», просимо Вас надати інформацію  щ одо здійснення на 
території Івано-Ф ранківської області досліджень щодо визначення еквівалентної рівноважної 
об'ємної активності радона-222 (далі -  ЕРОЛ), об'ємної активності (далі -  О А)  радону-222, а також 
щодо вмісту радону-222 у джерелах господарсько-питного водозабезпечення. Відповідь просимо 
надати у вигляді таблиці, що представлена нижче.
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У  2020 році

і. Загальна кількість здійснених, на 
території Івано-Ф ранківської 
області, вимірювань щодо 
визначення ЕРОА радону-222 у 
повітрі приміщень.

•

2. Загальна кількість здійснених 
вимірювань щодо визначення 
ЕРОА радону-222 у повітрі 
приміщень на території Івано- 
Ф ранківської області, результати 
яких засвідчили перевищення 
радіаційно-гігієнічного нормативу.

•
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3. Загальна кількість здійснених на 
території Івано-Ф ранківської 
області вимірювань ОА радону-222 
у повітрі грунту.

4. Загальна кількість, здійснених на 
території Івано-Франківської 
області, вимірювань ОА радону- 
222 у повітрі ф унту, результати 
яких засвідчили перевищення 
радіаційно-гігієнічного нормативу.

5. Вкажіть назву суб’єкта, який 
здійсню вав визначення ЕРОА 
радону-222 у повітрі приміщень.

6. Вкажіть назву суб’єкта, який 
здійсню вав визначення ОА радону- 
222 у повітрі грунту.

7. Загальна кількість досліджень, 
здійснених на території Івано- 
Ф ранківської області щодо 
визначення вмісту радону-222 у 
воді нецентралізованих джерел 
господарсько-питного 
водозабезпечення.

8. Загальна кількість досліджень, 
здійснених на території Івано- 
Ф ранківської області щодо виміру 
радону-222 з нецентралізованих 
джерел, результати яких 
засвідчили перевищення 
гігієнічного нормативу щодо 
вмісту радону-222.

9. Вкажіть назву суб’єкта, який 
здійсню вав вищезгадані 
дослідження (вимір радону-222 з 
нецентралізованих джерел).

*

Завчасно дякуємо Вам за надану інформацію. Всі запитувані дані просимо направити в будь-який 
зручний спосіб. А саме на поштову адресу організації або в електронному вигляді на адресу: 
ekoosvita@ gm aii.com .

Виконавчий директор ГО «Флора» Ш естакова Л.В
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УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, 76004, тел. (0342) 55-22-91, факс 55-21-86 
e-mail: oda@if.gov.ua Код ЄДРПОУ 20567921

від

Виконавчому директору 
Громадської організації 
«Флора»
Людмилі ШЕСТАКОВІЙ

На Ваш запит про надання інформації від 16.03.2021 № 44, що надійшов 
до Івано-Франківської обласної державної адміністрації та зареєстрований 
16.03.2021 № ПІЕ-72, надаємо запитувану Вами інформацію, згідно з 
запропонованою формою у додатку.

Додаток на 2 арк. в 1 прим.

Андрій ЯРМОЛЬСЬКИЙ
Перший заступник голови 
облдержадміністрації

Лілія ПАНЬКІВ 
52-61-50

mailto:oda@if.gov.ua


Додаток до листа

Інформація щодо здійснення досліджень стану радонового забруднення 
на території Івано-Франківської області*

№
з/п

Зміст запитуваної інформації У 2018 році У 2019 році У 2020 році

1. Загальна кількість здійснених, на 
території Івано-Франківської 
області, вимірювань щодо 
визначення ЕРОА радону-222 у 
повітрі приміщень

115 129 63

2. Загальна кількість здійснених 
вимірювань щодо визначення 
ЕРОА радону-222 у повітрі 
приміщень на території Івано- 
Франківської області, результати 
яких засвідчили перевищення 
радіаційно-гігієнічного нормати
ву

8

3. Загальна кількість здійснених на 
території Івано-Франківської 
області вимірювань ОА радону- 
222 у повітрі ґрунту

4. Загальна кількість здійснених на 
території Івано-Франківської 
області, вимірювань ОА радону- 
222 у повітрі ґрунту, результати 
яких засвідчили перевищення 
радіаційно-гігієнічного нормати
ву

5. Вкажіть назву суб’єкта, який 
здійснював визначення ЕРОА 
радону-222 у повітрі приміщень

Загальноосвітні 
навчальні 
заклади 

(школи, ліцеї, 
гімназії), 

дошкільні 
заклади, 

лікувально- 
профілактичні 

заклади

Загальноосвітні 
навчальні 
заклади 

(школи, ліцеї, 
гімназії), 

дошкільні 
заклади, 

лікувально- 
профілактичні 

заклади

Загальноосвітні 
навчальні 

заклади (школи, 
ліцеї, гімназії), 

дошкільні 
заклади, 

лікувально- 
профілактичні 

заклади

6. Вкажіть назву суб’єкта, який 
здійснював визначення ОА 
радону-222 у повітрі ґрунту
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7. Загальна кількість досліджень, 
здійснених на території Івано- 
Франківської області щодо 
визначення вмісту радону-222 у 
воді нецентралізованих джерел 
господарсько-питного водопоста
чання

8. Загальна кількість досліджень, 
здійснених на території Івано- 
Франківської області щодо 
виміру радону-222 з нецентра
лізованих джерел, результати 
яких засвідчили перевищення 
гігієнічного нормативу щодо 
вмісту радону-222

9. Вкажіть назву суб’єкта, який 
здійснював вищезгадані дослід
ження (вимір радону-222 з 
нецентралізованих джерел)

* —  за інформацією Державної установи «Івано-Франківський обласний 
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Начальник управління екології 
та природних ресурсів 
облдержадміністрації


