
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 20 січня 2016 р. № 28 

Київ 

Про внесення змін до переліку товарів, заборонених до ввезення на  

митну територію України, що походять з Російської Федерації  

 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Внести до переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що 

походять з Російської Федерації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 

грудня 2015 р. № 1147 “ Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять 

з Російської Федерації ” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 3, ст. 180), зміни, що додаються. 

 

2. Ця постанова набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування. 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                А. ЯЦЕНЮК 

 

Інд. 18 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 20 січня 2016 р. № 28 

 

ЗМІНИ, 

що вносяться до переліку товарів, заборонених до ввезення на митну  

територію України, що походять з Російської Федерації 

 

Доповнити перелік такими позиціями: 

“0712 20 00 00 Цибуля ріпчаста 

0902 10 00 Чай зелений (неферментований), у первинних упаковках масою нетто не більш 

як 3 кг 

1604 Готова або консервована риба; ікра осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб 

1704 90 30 00 Білий шоколад 

1704 90 61 00 Драже та аналогічні їм солодощі, у вигляді драже 

1704 90 65 00 Кондитерські вироби у вигляді гумки або желе, включаючи фруктову пасту 

(мармелад) у вигляді кондитерських виробів з цукру 

1806 90 11 00  Шоколадні цукерки, які містять алкоголь 

1904 Готові харчові вироби, одержані шляхом здуття або смаження зерна зернових 

культур чи зернових продуктів (наприклад кукурудзяні пластівці); зернові 

культури (крім кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, гранул чи оброблені 

іншим способом (за винятком борошна, крупки, крупів), попередньо проварені 

або приготовлені іншим способом, в іншому місці не зазначені 

1905 10 00 00 Хрусткі хлібці 

1905 31 19 00 Печиво солодке сухе, повністю або частково покрите шоколадом чи іншими 

виробами, з вмістом какао, інші 

1905 31 91 00 Печиво сухе з начинкою у вигляді сандвічів 

2103 10 00 00 Соус соєвий 

2103 20 00 00 Кетчуп та інші томатні соуси”. 


