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Нафтогазовидобувне управління
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Щодо припинення розгляду
реєстраційної справи № 20193223172
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Департамент екології та природних ресурсш Чернігівської
облдержадміністрації розглянув ваш лист від 29 березня 2019 року
No 01/01/11/06/03/03/02-02/1/333 щодо припинення розгляду реєстраційної
справи No 20193223172 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та
ПОВlДОМЛЯЄ наступне.

Повідомлення про плановану діяльність «Продовження господарської
діяльності з видобування корисних копалин (нафти, газу, розчиненого у нафті)
на площах Бережівського нафтового родовища», зареєстроване 22 березня
2019 року в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля, залишається без
розгляду на підставі вищезазначеного листа.
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Директору Департаменту
екології і природних ресурсів
СахневичК.В
проспект Миру, 14 м.Чернігів
14000

., Про допущення помилки"

На виконання вимог п. б Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки
впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля НГВУ .Чернігівнафтогаз"
листом № 0l/01/l l/06/03/03/02-02/1/290 від 20.03.2019 року у Департамент екології і
природних ресурсів було передано повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці
впливу на довкілля на Бережівському родовищі № 20193223172 у Єдиному реєстрі ОВД.

Просимо справу No 20193223172 у Єдиному реєстрі ОВД по Бережівському
родовищу закрити, так як у ній було допущено помилку у п.14 повідомлення невірно вказано
номер наказу Державної служби геології та надр України.

В.о.операційного менеджера управління Гоголь О.В.
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