ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული
პროდუქცია იმპორტის დროს
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05 ჯგუფიდან
0505

დასახელება
2
ცოცხალი ცხოველები
ცხენი, ვირი, ჯორი და ჯორცხენა
მსხვილფეხა პირუტყვი
ღორი
ცხვარი და თხა
შინაური ფრინველი, ანუ გალუს დომესტიცუს (შინაური ქათამი) სახეობის
ფრინველები, იხვი, ბატი, ინდაური, ციცარი
სხვა ცხოველები
ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები
თევზი და კიბოსნაირნი, მოლუსკები და წყლის სხვა უხერხემლოები
ცოცხალი თევზი
თევზი, ახალი ან შეყინული, 0304 სასაქონლო პოზიციის თევზის ფილეს
და თევზის სხვა ხორცის გამოკლებით
თევზი, გაყინული, 0304 სასაქონლო პოზიციის თევზის ფილესა და
თევზის ხორცის გამოკლებით
თევზის ფილე და თევზის სხვა ხორცი (ფარშის ჩათვლით), ახალი,
შეყინული ან გაყინული
თევზი, ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში: თევზი ცივად ან
ცხლად შებოლილი, თევზის ფქვილი წმინდად ან უხეშად ნაფქვავი,
გრანულები, საკვებად ვარგისი
კიბოსნაირნი, გამოშიგნული ან გამოუშიგნავი, ცოცხალი, ახალი,
შეყინული, გაყინული, ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში;
კიბოსნაირნი გამოუშიგნავი, ორთქლზე ან მდუღარე წყალში მოხარშული,
შეყინული ან გაუყინავი, გაყინული, ხმელი, დამარილებული ან
მარილწყალში; თევზის ფქვილი წმინდად და უხეშად ნაფქვავი და
გრანულები კიბოსნაირებისაგან, საკვებში გამოსაყენებლად ვარგისი
მოლუსკები, გამოშიგნული ან გამოუშიგნავი, ცოცხალი, ახალი, შეყინული,
გაყინული, ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში; წყლის სხვა
უხერხემლოები, განსხვავებული კიბოსნაირებისა და მოლუსკებისაგან,
ცოცხალი, ახალი, შეყინული, ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში;
ფქვილი წმინდად და უხეშად ნაფქვავი და გრანულები წყლის სხვა
უხერხემლოებისაგან, საკვებში გამოსაყენებლად ვარგისი
რძის პროდუქცია; ფრინველის კვერცხი; ნატურალური თაფლი;
ცხოველური წარმოშობის კვების პროდუქტები, სხვა ადგილას
დაუსახელებელი
ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი
ტყავები და ფრინველის სხვა ნაწილები ნაკრტენით ან ბუმბულით;
ნაკრტენი და ნაკრტენის ნაწილები (მოჭრილი ან მოუჭრელი კიდეებით)
და ბუმბული, გაწმენდილი, დეზინფიცირებული ან შესანახად

დამუშავებული, მაგრამ შემდგომი დამუშავების გარეშე; ნაკრტენის და
მისი ნაწილების ფხვნილი და ნარჩენები
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1213 00 000 00
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ამბრა, რუხი, თახვის ყაირი, ცივეტა და მუშკი; ცოფის ბუზი, ნაღველი, მათ
შორის, გამხმარი; ცხოველური წარმოშობის ჯირკვლები და სხვა
პროდუქტები, რომლებიც გამოიყენება ფარმაცევტული პროდუქტების
წარმოებაში, ახალი, შეყინული, გაყინული ან სხვა წესით დამუშავებული
ხანმოკლე შენახვისათვის
– – თევზის, კიბოსნაირების, მოლუსკებისა და წყლის სხვა
უხერხემლოების პროდუქტები; დავარდნილი ცხოველები 03 ჯგუფიდან:
– – დანარჩენი:
– – – – დაუმუშავებელი
– – – – დანარჩენი
– – – დანარჩენი:
– – – – თუთის აბრეშუმხვევიას გრენა
– – – – ემბრიონები
– – – – დანარჩენი
პურეული მარცვლოვნები
ხორბალი და მესლინი (საფურაჟე)
ჭვავი (საფურაჟე)
ქერი (საფურაჟე)
შვრია (საფურაჟე)
სიმინდი (საფურაჟე)
ბრინჯი (საფურაჟე)
სორგო მარცვლოვანი (საფურაჟე)
წიწიბურა, ფეტვი და თესლი ჩიტიფესვასი; სხვა მარცვლეული (საფურაჟე)
ზეთოვანი მცენარეების თესლი და ნაყოფი; სხვა თესლი, ნაყოფი და
მარცვალი; სამკურნალო მცენარეები და მცენარეები ტექნიკური
მიზნებისათვის; ჩალა და ფურაჟი
ჩალა და ბზე მარცვლეულისა, დაუმუშავებელი, დაქუცმაცებული ან
დაუქუცმაცებელი, გალეწილი ან გაულეწავი, დაპრესილი ან გრანულების
ფორმით
თალგამურა, ჭარხალი საფოთლე (მანგოლდი), პირუტყვის საკვები
ძირნაყოფები, თივა, იონჯა, სამყურა, ესპარცეტი, პირუტყვის საკვები
კომბოსტო, ხანჭკოლა, ცერცველა და ანალოგიური საკვები პროდუქტები,
გრანულირებული ან არაგრანულირებული

15 ჯგუფიდან
1501 00
1502 00
16 ჯგუფიდან
1601 00

ცხიმი ღორისა (ლიარდის – გადამდნარი მუცლის ქონის ჩათვლით) და
ცხიმი შინაური ფრინველის, გარდა 0209 ან 1503 სასაქონლო პოზიციის
ცხიმისა
ცხიმი მსხვილფეხა პირუტყვის, ცხვრის ან თხის, გარდა 1503 სასაქონლო
პოზიციის ცხიმისა
მზა პროდუქტები ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირების, მოლუსკების ან
ზღვის სხვა უხერხემლოებისაგან
ძეხვი და ანალოგიური პროდუქტები ხორცის, ხორცის სუბპროდუქტების
ან სისხლისაგან; კვების მზა პროდუქტები, დამზადებული მათ
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საფუძველზე
მზა
ან
დაკონსერვებული
პროდუქტები
ხორცის,
ხორცის
სუბპროდუქტების ან სისხლისაგან, სხვა
ექსტრაქტები და წვენები ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირებისაგან,
მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოებისაგან
თევზი მზა ან დაკონსერვებული; ხიზილალა ზუთხისნაირებისა (შავი
ხიზილალა) და ხიზილალის შემცვლელები, დამზადებული სხვა თევზის
ქვირითის მარცვლებისაგან
მზა ან დაკონსერვებული კიბოსნაირნი, მოლუსკები და წყლის სხვა
უხერხემლოები
კვების სხვადასხვა პროდუქტები
მზა წვნიანები, ბულიონები და ნამზადები მათ მოსამზადებლად
ნაყინი და საკვები ყინულის სხვა სახეობები, კაკაოს შემცველობით ან მის
გარეშე
მდნარი ყველი
კვების
მრეწველობის
ნაშთები
და
ნარჩენები
მზა
საკვები
ცხოველებისათვის
ფქვილი წმინდად და უხეშად დაფქული და გრანულები ხორცის ან
ხორცის სუპროდუქტებისაგან, თევზის ან კიბოსნაირებისგან, მოლუსკების
ან წყლის სხვა უხერხემლოებისგან, საკვებში გამოსაყენებლად უვარგისი;
ხოხოზიკები
ანაცერი, ქატო და სხვა ნარჩენები, მიღებული პურეული მარცვლოვნების
ან პარკოსანი კულტურების მარცვლის დაფქვის, გაცრის ან სხვა მეთოდით
დამუშავების შედეგად, არაგრანულირებული ან გრანულირებული
ფარმაცევტული პროდუქცია
სისხლი ადამიანისა; სისხლი ცხოველებისა, მომზადებული თერაპიული,
პროფილაქტიკური ან დიაგნოსტიკური მიზნით გამოსაყენებლად;
იმუნური შრატები (ანტიშრატები) და სისხლის სხვა ფრაქციები და
მოდიფიცირებული
იმუნოლოგიური
პროდუქტები, მათ
შორის,
მიღებული
ბიოტექნოლოგიური
გზით;
ვაქცინები,
ტოქსინები,
მიკროორგანიზმების კულტურები (საფუვრების გარდა) და ანალოგიური
პროდუქტები (3002 10 950, 3002 20 000 და 3002 90 100 ქვესუბპოზიციის
საქონლის გარდა, მხოლოდ ვეტერინარიაში გამოსაყენებელი)
დაუმუშავებელი ტყავები და ტყავეულის ნედლეული (გარდა
ნატურალური ბეწვისა) და ტყავი
დაუმუშავებელი ტყავები და ტყავი მსხვილფეხა პირუტყვისა ან ცხენების
ოჯახის ცხოველებისა (ახალგატყავებული ან მარილიანი, გამომშრალი,
ნაცრიანი, პიკელებული ან სხვა მეთოდით დაკონსერვებული, მაგრამ
დაუთრიმლავი, პერგამენტის სახით გამოუყვანელი ან შემდგომი
დამუშავების გარეშე) ბეწვის საფარით ან ბეწვის საფარის გარეშე, სპილოკი
ან არასპილოკი
დაუმუშავებელი
ტყავები
და
ტყავი
ცხვრისა
ან
ბატკნისა
(ახალგატყავებული ან დამარილებული, გამომშრალი, ნაცრიანი,
პიკელებული ან სხვა წესით დაკონსერვებული, მაგრამ დაუთრიმლავი,
პერგამენტის სახით გამოუყვანელი ან შემდგომი დამუშავების გარეშე)
ბეწვის საფარით ან მის გარეშე, სპილოკი ან არასპილოკი, გარდა
მოცემული ჯგუფის 1გ შენიშვნით გამორიცხულებისა

4103

95 ჯგუფიდან
9508 10 000 00

სხვა დაუმუშავებელი ტყავები და ტყავის ნედლეული (ახალგატყავებული
ან
დამარილებული,
გამომშრალი,
ნაცრიანი,
ან
სხვა
წესით
დაკონსერვებული,
მაგრამ
დაუთრიმლავი,
პერგამენტის
სახით
გამოუყვანელი ან შემდგომი დამუშავების გარეშე), ბეწვის საფარით ან მის
გარეშე, სპილოკი ან არასპილოკი, გარდა მოცემული ჯგუფის 1გ
შენიშვნით გამორიცხულებისა
სათამაშოები, თამაშობანი და სპორტული ინვენტარი; მათი ნაწილები და
საკუთნოები
მოძრავი ცირკები და მოძრავი სამხეცეები

