СПРАВА СМАКУ

ОГЛЯД

Наводимо основнi змiни у нормативно-правовому
полi, якi впливатимуть на ваш бiзнес з 1 сiчня 2002 року.
Звертаємо увагу, що в таблицi вiдображено нововвеНормативно-правовий акт

дення, якi запроваджуватимуться ще не прийнятим Законом України «Про Державний бюджет України на
2002 рiк» (прийнятий у другому читаннi).
Суть змін

№ «Документів
для роботи»

ПОДАТКИ, ЗБОРИ, ВНЕСКИ ТА ПЛАТЕЖІ
Продаж активів, що перебувають у податковій заставі
Стаття 10 Закону України від
21.12.2000 р. №2181-III «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами»

Стягнення коштів та продаж інших активів платника податків провадяться не 10/2001
раніше тридцятого календарного дня з моменту надіслання йому другої податкової вимоги. Кошти стягуються шляхом надіслання банку (банкам), що обслуговує платника, платіжної вимоги на суму податкового боргу або його
частини. Тобто за податковим боргом Законом запроваджується безспірне
стягнення коштів. Повністю втрачає чинність Указ Президента України від
04.03.98 р. №167/98 «Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами».

*

Непрямі методи обчислення податкових зобов’язань
Пункт 4.3 статті 4 Закону України
від 21.12.2000 р. №2181-III «Про
порядок погашення зобов’язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами»

Якщо контролюючий орган не може самостійно визначити суму податкового зо- 10/2001
бов’язання платника податків у зв’язку з невстановленням фактичного місцезнаходження підприємства чи його відокремлених підрозділів, місцезнаходження фізичної особи або ухиленням платника податків чи його посадових
осіб від надання відомостей, передбачених законодавством, а також якщо неможливо визначити суму податкових зобов’язань у зв’язку з неведенням
платником податків податкового обліку або відсутністю визначених законодавством первинних документів, сума податкових зобов’язань платника може
бути визначена за непрямим методом. Цей метод може застосовуватися також у
випадках, якщо декларацію було подано, але під час документальної перевірки, яку проводить контролюючий орган, платник податків не підтверджує розрахунки, наведені у декларації, наявними документами обліку у порядку, передбаченому законодавством. Методика визначення суми податкових зобов’язань за непрямими методами затверджується Кабінетом Міністрів України,
сума розрахунку щодо фізичних осіб має до 1 січня 2005 року доводитися в
суді.

Пункт 11.6 статті 11 Закону України від 03.04.97 р. №168/97-ВР
«Про податок на додану вартість».
Законом України «Про Державний
бюджет України на 2002 рік» планується продовжити дію цієї норми
до 1 січня 2003 року

У разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної терито25/2000
рії України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв’язку з придбанням товарів (робіт,
послуг), вже відноситься на збільшення податкового кредиту, а не включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку.

Закон України від 21.09.2000 р.
№1962-III «Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування операцій з виготовлення
та продажу нафти сирої та деяких
паливно-мастильних матеріалів»

При ввезенні (імпортуванні) на митну територію України нафти сирої (код
2709 00 000 згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів)
у момент перетину митного кордону України вже справляється ПДВ. Це зумовить збільшення потреб в обігових коштах у імпортерів нафти.

Податок на додану вартість

Пункт 11.16 статті 11 Закону Укра- Запроваджується обкладання ПДВ операцій з видачі сільськогосподарської
їни від 03.04.97 р. №168/97-ВР
продукції власного виробництва підприємств — виробників сільськогосподарської продукції:
«Про податок на додану вартість»
фізичним особам — власникам земельних паїв, внесених до таких підприємств,
у вигляді компенсації вартості користування такими паями таким підприємством, але не більш як 70 гривень у розрахунку на повний календарний місяць строку такого користування;
фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах з підприємством —
виробником сільськогосподарської продукції, відповідно до фактично відпрацьованого часу, але не більш як 70 гривень у розрахунку на повний календарний місяць.
Пункт 11.15 статті 11 Закону України від 03.04.97 р. №168/97-ВР
«Про податок на додану вартість».
Законом України «Про Державний
бюджет України на 2002 рік», що обговорюється, планується продовжити дію цієї норми до 01.01.2003 р.

Спецдодаток
до «ДК» «Як
правильно
платити ПДВ»

Скасовується чинний порядок сплати податку на додану вартість за операці- 47/99
ями з надання послуг, пов’язаних з перевезенням (переміщенням) пасажирів
та вантажів транзитом через територію і порти України. Тепер суб’єкти, що
надають транзитні послуги, повинні платити ПДВ на загальних підставах
(крім послуг за межами митної території України).

*
— не дуже добра новина,
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Закон України від 14.07.99 р.
№934-XIV «Про проведення економічного експерименту на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України»

Для підприємств гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в
Не публікуекономічному експерименті, що проводився з 1 липня 1999 року до 1 січня
вався
2002 року, у разі коли за результатами звітного періоду сума податку на
додану вартість, визначена як різниця між загальною сумою податкових зобов’язань та сумою податкового кредиту за будь-якими операціями з купівлі-продажу товарів (робіт, послуг), має від’ємне значення, така сума підлягає відшкодуванню з Державного бюджету України платнику податку протягом
місяця, наступного після подання податкової декларації.

Закон України від 12.07.2001 р.
№2660-III «Про державну підтримку
літакобудівної промисловості в
Україні»

У період з 1 січня 2002 року до 1 січня 2007 року для підприємств літакоНе публікубудівної промисловості, визначених статтею 2 Закону України «Про держав- вався
ну підтримку літакобудівної промисловості в Україні», звільняються від
обкладання ПДВ операції з ввезення (пересилання) на митну територію України матеріалів, комплектуючих виробів і обладнання (далі — товарів), крім
підакцизних, що використовуються для потреб розроблення, виробництва авіаційної техніки та надання послуг, якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України, або ті, що виробляються, не відповідають
міжнародним класифікаційним вимогам чи вимогам замовників продукції
(послуг), визначених умовами контрактів.

Закон України від 20.09.2001 р.
№2712-III «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування
прибутку підприємств»

Тепер до складу валових витрат включаються суми витрат, пов’язаних з роз- 43/2001
відкою (дорозвідкою) та улаштуванням нафтових та газових родовищ (за винятком витрат на спорудження будь-яких свердловин, що використовуються
для розробки нафтових та газових родовищ). Раніше ці витрати включалися до
вартості свердловин (основних фондів), тобто тепер ці витрати не амортизуються. Чітко визначено норми амортизації для свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ за аналогією з нормами
амортизації основних фондів групи III. І тим самим встановлено корисний
термін служби нафтових та газових свердловин, який дорівнює 11 рокам. Раніше сума амортизації для нафтових та газових свердловин визначалася залежно від дебету свердловин. Платники податку мають право віднести на валові витрати кошти, витрачені на ремонт, модернізацію тощо нафтових та газових свердловин у сумі, що не перевищує 10 відсотків вартості окремої
свердловини.

Закон України від 14.07.99 р.
№934-XIV «Про проведення економічного експерименту на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України»

Не публікуДля підприємств гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в
вався
економічному експерименті, що проводиться з 1 липня 1999 року до 1 січня
2002 року, було встановлено ставку оподаткування прибутку підприємств у 9
відсотків, тепер буде, як у більшості, — 30 відсотків. Підприємства гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, вже не можуть відносити до складу валових витрат витрати на поліпшення
основних фондів у розмірі, що не перевищує п’ятнадцяти відсотків від балансової вартості таких основних фондів на початок звітного (податкового)
року. Можливо, експеримент буде продовжено.

Пункт 22.13 Закону України від
22.05.97 р. №283/97-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств»

Розмір страхового резерву для банків починаючи з 1 січня 2002 року зменСпецдодаток
шується з 40 до 20 відсотків стосовно сукупного розміру боргових вимог, що до «ДК» «Як
збільшує обкладання податком на прибуток.
правильно платити податок
на прибуток»

Пункт 22.23 Закону України від
22.05.97 р. №283/97-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств»

До валового доходу платника податку вже включаються суми коштів, нараховані (отримані) у складі ціни продажу електричної та теплової енергії у
вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову
енергію, які спрямовуються на фінансування витрат, пов’язаних із добудовою енергоблоків електростанцій та теплоелектроцентралей України, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Спецдодаток
до «ДК» «Як
правильно платити податок
на прибуток»

Пункт 22.26 Закону України від
22.05.97 р. №283/97-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств»

На період з 1 січня 2002 року до 1 січня 2011 року до валового доходу платника податку не включаються суми коштів, нараховані (отримані) у складі
ціни продажу електричної енергії у вигляді цільової надбавки для будівництва вітрових електростанцій в розмірі 0,75 відсотка до діючого тарифу
на електричну енергію, що продається виробниками електричної енергії на
оптовому ринку електричної енергії України.

Спецдодаток
до «ДК» «Як
правильно платити податок
на прибуток»

Податок на прибуток підприємств

дебет-кредит 52/2001
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Акцизний збір
Закон України від 07.12.2000 р.
№ 2137-III «Про внесення змін до
Закону України «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на
спирт етиловий та алкогольні напої»

До 1 січня 2002 р. діють ставки акцизного збору на вина ігристі, шампанське 2/2001
(код 2204 10) та вина газовані (коди 2204 21 100, 2204 29 100) у розмірі 1
грн за 1 літр. З 1 січня 2002 р. ставка буде 1,6 грн за 1 літр, тож після Нового року шампанське має подорожчати

Ввізне мито
Закон України від 12.07.2001 р.
№2660-III «Про державну підтримку
літакобудівної промисловості в
Україні»

У період з 1 січня 2002 року до 1 січня 2007 року при ввезенні на митну те- Не публікуриторію України звільняються від обкладання ввізним митом матеріали, ком- вався
плектуючі вироби і обладнання, що використовуються для потреб розроблення, виробництва авіаційної техніки та надання послуг підприємствами, визначеними статтею 2 Закону України «Про державну підтримку літакобудівної
промисловості в Україні», якщо такі товари не виробляються підприємствами
на території України, або якщо ті, що виробляються, не відповідають міжнародним класифікаційним вимогам чи вимогам замовників продукції (послуг),
визначеним умовами контрактів.

Закон України від 04.10.2001 р.
№2761-III «Про внесення змін до Закону України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах»

Готова продукція, вироблена з давальницької сировини українського замовника, яка ввозиться на митну територію України, обкладається ввізним митом, податками та зборами, які справляються у разі імпорту товарів, і до
неї застосовуються заходи нетарифного регулювання відповідно до законодавства.

Щомісячний
додаток «Документи для
роботи» за
жовтень
2001 р.

Плата за користування надрами
Постанова КМУ від 08.08.2001 р.
№957 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 1997 р. №1014»

Плата за користування надрами для підприємств чорної металургії збіль36/2001
шиться з 1 січня 2002 року для: залізної руди для збагачення — на 9,4 відсотка, залізної руди багатої, кварциту та піску кварцового — на 4,2 відсотка, каоліну вторинного та глини вогнетривкої — на 5,2 відсотка, піску формувального — на 2,6 відсотка. Щодо кварциту для виробництва кремнію плата
за користування надрами зменшується на 6,67 відсотка, флюсового вапняку —
6,25, доломіту — 3,8, марганцевої руди — 2,3.

Постанова Кабінету Міністрів Ук- Для підприємств золотодобувальної промисловості запроваджено диференНе публікураїни від 11.07.2001 р. №822
ційовані нормативи плати за користування надрами для видобування золото- валася
«Про затвердження диференційова- рудної (золото-поліметалічної) сировини. Раніше така плата не стягувалася.
них нормативів плати за користування надрами для видобування золоторудної (золото-поліметалічної) сировини»
Плата (податок) за землю
Наказ ДПАУ від 26.10.2001 р. №434
«Про затвердження форм Зведеного
розрахунку суми земельного податку, Довідки до уточненого Розрахунку та Порядку їх подання до органу державної податкової служби»

Затверджено форми Зведеного розрахунку суми земельного податку, 6 додатків до нього, Довідки до уточненого Розрахунку і Порядок їх подання до органу державної податкової служби. Розрахунок щороку подають власники землі і/або землекористувачі. Термін подання — до 1 лютого поточного року. У
разі самостійного виявлення помилок подається уточнений Розрахунок. Якщо
виявлено заниження податкового зобов’язання, сплачується штраф у розмірі
10% від суми недоплати.

Публікуватиметься в наступному числі «ДДР»

Земельний кодекс України, затверджений 25.10.2001 р. за №2768-III

Плату (податок) за землю слід сплачувати лише після отримання державного
акта на власність (користування) земельною ділянкою. Закріплює за іноземними громадянами чи особами без громадянства право власності на землю, але
обмежує можливість його набуття залежно від правового режиму конкретної
земельної ділянки та способів його набуття. Так, іноземці не можуть володіти землею сільськогосподарського призначення, але можуть бути господарями землі під належними їм підприємствами, в тому числі і за межами населених пунктів. Скасовано безспірний порядок переходу права власності на
земельну ділянку у разі переходу права на будівлю і споруду.

Публікуватиметься в наступному щомісячному додатку «ДДР»

Закон України від 12.07.2001 р.
№2660-III «Про державну підтримку
літакобудівної промисловості в
Україні»

Звільняються від плати за землю підприємства літакобудівної промисловос- Не публікуті, визначені статтею 2 Закону України «Про державну підтримку літакобу- вався
дівної промисловості в Україні», у період з 1 січня 2002 року до 1 січня
2007 року
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Прибутковий податок

Закон України від 15.11.2001 р.
№2780-III «Про затвердження прожиткового мінімуму на 2002 рік»

Встановлено на 2002 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на 51/2001
місяць у розмірі 342 гривні, а також окремо для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років — 307 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років — 384 гривні;
працездатних осіб — 365 гривень;
осіб, які втратили працездатність, — 268 гривень.
Відповідно не підлягатимуть обкладанню прибутковим податком суми матеріальної допомоги, видані один раз на рік в розмірі 365 грн.
Інші відрахування

Закон України від 24.05.2001 р.
№2439-III «Про внесення зміни до
Декрету Кабінету Міністрів України «Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення»

28/2001

З 1 січня 2002 року суб’єкти підприємницької діяльності, які реалізують
питну воду через системи централізованого водопостачання з відхиленням
від стандартів, відраховують на рахунки спеціальних фондів місцевих бюджетів 10 відсотків від вартості обсягу реалізації питної води, але не
більше 90 відсотків від прибутку, що залишається в розпорядженні таких
суб’єктів після здійснення обов’язкових платежів.
Горілка і лікеро-горілчані вироби

Постанова КМУ від 21.06.2001 р.
№700 «Про запровадження мінімальних цін на вітчизняні та імпортні горілку й лікеро-горілчані
вироби»

28/2001
Припиняється дія мінімальних оптових і роздрібних цін на вітчизняні та
імпортні горілку й лікеро-горілчані вироби, запроваджені з 7 липня 2001
року. Підприємствам запропоновано провести дооцінку вартості запасів. Мінімальна оптова ціна пляшки вітчизняної горілки тепер може становити менше 4,97 грн, а роздрібна — менше 5,47 грн.
Реєстратори розрахункових операцій

Лист ДПАУ від 21.03.2001 р.
№3636/7/23-3117 «Про підготовку
впровадження нормативно-правових
актів, затверджених наказом ДПА
України від 01.12.2000 р. №614»

РРО, які не відповідають Технічним вимогам до ЕККА, затвердженим рішенням
Державної комісії з питань впровадження електронних систем і засобів
контролю та управління товарним і грошовим обігом від 21.05.97 р. і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.07.97 р. за №269/2073, (якщо
касовий апарат придбаний підприємством до дати включення до реєстру і
такий зразок ЕККА належить до групи касових апаратів, включених до Державного реєстру — передусім це стосується ЕККА, придбаних в 1993-95 рр.),
можуть використовуватися при розрахунках у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг тільки до 1 січня 2002 року. У разі вичерпання терміну служби такого ЕККА до 01.01.2002 р. примусове зняття з реєстрації має
проводитися за ознакою «вичерпання терміну служби».

15/2001

Постанова Кабінету Міністрів Ук- Операції з продажу товарів (послуг), що здійснюються у безготівковій формі 8-9/2001
раїни від 07.02.2001 р. №121 «Про із застосуванням платіжних карток та розрахункових чеків, мають проводитерміни переведення суб’єктів під- тися із застосуванням РРО
приємницької діяльності на облік
розрахункових операцій у готівковій та безготівковій формі із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій»
8-9/2001

Постанова Кабінету Міністрів Ук- Використання автоматів з продажу квитків на приміському залізничному
раїни від 07.02.2001 р. №121 «Про транспорті має здійснюватися разом з РРО або автомати повинні мати
терміни переведення суб’єктів під- статус РРО
приємницької діяльності на облік
розрахункових операцій у готівковій та безготівковій формі із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій»
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 р. №121 «Про
терміни переведення суб’єктів підприємницької діяльності на облік
розрахункових операцій у готівковій та безготівковій формі із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій»

Роздрібна торгівля нафтопродуктами (крім роздрібної торгівлі через контейнерні автозаправні станції) у мм. Києві та Севастополі, адміністративних центрах областей має здійснюватися лише із застосуванням спеціалізованих РРО для АЗС

8-9/2001
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Бухгалтерський облік
Наказ Мінфіну України від
28.04.2001 р. №205 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти»

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти»
визначає методологічні засади формування підрядчиками у бухгалтерському
обліку інформації про доходи і витрати, пов’язані з виконанням будівельних контрактів, та її розкриття у фінансовій звітності.

24/2001

Статистична звітність
Наказ Держкомстату від
З 2002 року вводяться в дію нові форми державної статистичної звітності:
28.09.2001 р. №398 «Про затверд№1-ПВ (термінова — місячна) — починаючи зі звіту за січень 2002 року;
ження форм державної статистичної №1-ПВ (термінова — квартальна) — починаючи зі звіту за I квартал 2002 року.
звітності з праці»

49/2001

Наказ Державного комітету статис- Затверджено форму державної статистичної звітності №11-ОЗ «Звіт про натики України від 27.08.2001 р.
явність та рух основних засобів, амортизацію (знос)» та Інструкцію щодо її
№365 «Про затвердження форми дер- складання.
жавної статистичної звітності із
статистики основних засобів та
Інструкції про порядок її складання»

Не публікувався

Наказ Держкомстату від
03.08.2001 р. №350 «Про затвердження форм державної статистичної
звітності з статистики
будівництва»

Затверджено форми державної статистичної звітності (додаються) і введено
їх в дію:
починаючи зі звіту за 2001 рік: №1-іжб — річна «Звіт про будівництво індивідуальних житлових та дачних будинків», поштова;
№2-кб — річна «Звіт про введення в дію будівель (споруд), потужностей та
основних фондів і інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення)»,
поштова;
починаючи зі звіту за I квартал 2002 року:
№1-іжб — квартальна «Звіт про будівництво індивідуальних житлових будинків», термінова;
№1-кб — квартальна «Звіт про виконання підрядних робіт», термінова;
№2-кб — (Чорнобиль) — квартальна «Звіт про виконання завдань з
будівництва по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС»,
термінова;
№2-кб — (потужності) — квартальна «Звіт про введення в дію основних фондів, будівель, споруд та потужностей», термінова.

Не публікувався

Наказ Держкомстату від
27.06.2001 р. №307 «Про затвердження форм державної статистичної
звітності зі статистики роздрібної торгівлі та ресторанного
господарства»

Затверджено форми державної статистичної звітності починаючи зі звіту за Не публіку2001 рік:
вався
№7-торг «Звіт про наявність торгової мережі і мережі ресторанного господарства (громадського харчування)», річна;
№11-торг «Звіт про оборот каси», річна;
№12-торг «Про стан матеріально-технічної бази ринків та реалізацію
сільськогосподарської продукції на них», річна;
починаючи з січня 2002 року:
№1-торг «Звіт про товарооборот», місячна;
№3-торг «Звіт про продаж та запаси товарів у торговій мережі і мережі ресторанного господарства (громадського харчування)», квартальна, річна;
№3-торг (здрав) «Звіт про надходження, продаж та запаси товарів у роздрібній мережі і на складах», квартальна, річна;
№4 (Чорнобиль) «Звіт про надходження чистих продуктів харчування для продажу населенню, яке постраждало від катастрофи на Чорнобильській АЕС»,
квартальна, річна;
Бланк обстеження стану справ на споживчому ринку, піврічна.

Правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 р.
№1306

Заборонено користуватися мобільними телефонами під час руху, тримаючи їх Не публікуу руці (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час вико- валися
нання ними невідкладного службового завдання). Водій повинен мати чинний
договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності власника
транспортного засобу (крім водіїв транспортних засобів Збройних Сил) у разі укладення такого договору. Власник транспортного засобу має право на
відшкодування збитків, завданих унаслідок невідповідності стану автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів вимогам безпеки дорожнього
руху.

Інші сфери підприємницької діяльності
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Закон України від 06.04.2000 р.
№1641-III «Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об’єктів». Законом України «Про Державний бюджет України на 2002 рік»
планується зупинити дію цього закону до 1 січня 2003 року

Запроваджено уніфікацію та посилення штрафних санкцій при виконанні під- 23/2000
рядних будівельних робіт за державні кошти. Санкції можуть застосовуватися як до замовника, так і до підрядчика на користь державного та місцевих
бюджетів через невжиття ними санкцій, передбачених договором (контрактом).

Закон України від 05.04.2001 р.
№2374-III «Про обіг векселів в Україні»

20/2001
З 1 січня 2002 року брати на себе зобов’язання та набувати права за переказними і простими векселями на території України можуть і фізичні особи.
Але видавати векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, а платіж за векселем на території України може здійснюватися тільки у безготівковій формі.

Закон України від 22.03.2001 р.
№2334-III «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

Розмір більшості державних допомог обчислювався за встановленими нормами 19/2001
в процентах до розміру мінімальної заробітної плати, а з 1 січня 2002 року
обчислюватиметься відповідно до розміру прожиткового мінімуму.
З 1 січня 2002 року допомога на дітей надаватиметься з Державного бюджету
України, а не з Фонду соціального страхування.

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 р. №324 «Про
продовження терміну дії окремих
положень постанови Кабінету Міністрів України від 04.04 2000 р.
№599»

Держадміністраціям Сумської, Чернігівської, Полтавської, Iвано-Франківсь- 16/2001
кої, Львівської, Харківської та Чернівецької областей було дозволено з 1
травня 2001 року до 1 січня 2002 р. використовувати для власних потреб
15% нафти, що видобувається у цих регіонах, на умовах передоплати.
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