УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ,
ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
пр. Миру, 14, м. Чернігів, 14000, тел. (0462) 77-44-88, факс (0462) 67-78-13, e-mail: dapr post@cg.gov.ua, ЄДРПОУ 0073370_2

На №

01/01/11/06/03/03/02-02/1/1564

від

24.09.2018

Нафтогазовидобувне управління
«Чернігівнафтогаз»
Публічного акціонерного товариства
«Укрнафта»
Щодо припинення розгляду
реєстраційної справи № 201858743

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних
ресурсів Чернігівської облдержадміністрації розглянув ваш лист від
24 вересня 2018 року № 01/01/11/06/03/03/02-02/1/1564 щодо припинення
розгляду реєстраційної справи № 201858743 в Єдиному реєстрі з оцінки
.
.
впливу на ДОВКІЛЛЯ та ПОВІДОМЛЯЄ наступне.
Повідомлення про плановану діяльність «Продовження видобування на
Талалаївському родовищі корисних копалин (природний газ, конденсат,
супутні: етан, пропан, бутани)», зареєстроване 11 травня 2018 року в
Єдиному
.
. реєстрі з оцінки впливу на довкілля, залишається без розгляду на
шдставі вищезазначеного листа.

Директор

Сергій Кривоберець (0462) 67-79-14
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Публічне акціонерне товарис:тво
«Укрнафта»
НГВУ «Чернігівнафгогав»

вул.- Вокзальна, 1

Vokzalna Str., 1
Pryluky, 17500, Ukraine

м. Прилуки, 17500, Україна
тел. + 3804637 6 45 03
факс +3804637 З 21 98,

tel. +3804637 б 45 03
fax +3804637 З 21 98

www.ukrnafta.com

www.ukrnafta.com
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Publicjoint stock company
"Ukrnafta"
Chernihiv OGPD

·- ..• _ ·····-·-- від

Директору Департаменту
агропромислового розвитку,
екології та природних ресурсів
п. Т.каличу Ю.
пр.Миру, 14 м.Чернігів, 14000
''ІІ(!ЩО .111уJ1юва1111я справи"

І Іа виконання вимог пункту 6 Порядку передачі документації для надання висновку з
очіпки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля НГВУ "ЧНГ" в
Єдиному рссстрі з оцінки впливу на довкілля було розміщено повідомлення про плановану
ліяльиість 11.1 Талалаївському родовищі 201858743. Просимо Вас не розглядати дану справу,
так 5ІК в повіломленні допущено помилку. Талалаївське родовище розміщено повторно
17.09.20 І R року 'й номером 20189131699.

Операпійний менеджер
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