ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული
იმპორტის დროს მოითხოვება ნებართვა

სეს ესნ
კოდი
1
01 ჯგუფი
0101
0102
0103
0104

პროდუქცის

ნუსხა,

რომლთა

დასახელება

0207 11

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
ხორცი მსხვილფეხა პირუტყვის, ახალი ან შეყინული
ხორცი მსხვილფეხა პირუტყვის, გაყინული
ხორცი ღორის, ახალი, შეყინული ან გაყინული
ხორცი ცხვრის ან თხის, ახალი, შეყინული ან გაყინული
ხორცი ცხენის, ვირის, ჯორის ან ჯორცხენის, ახალი, შეყინული და გაყინული
კვების სუბპროდუქტები მსხვილფეხა პირუტყვის, ღორის, ცხვრის, თხის, ცხენის,
ვირის, ჯორის ან ჯორცხენის, ახალი, შეყინული ან გაყინული
ხორცი და კვების სუბპროდუქტები 0105 სასაქონლო პოზიციაში მითითებული
შინაური ფრინველის, ახალი, შეყინული ან გაყინული:
– – აუქნელი, ახალი ან გაცივებული:

0207 13

– – ფრინველის ნაკლავის ნაწილები და სუბპროდუქტები, ახალი ან გაცივებული:

0207 24

აუქნელი, ახალი ან გაცივებული:

0207 26

– – ფრინველის ნაკლავის ნაწილები და სუბპროდუქტები, ახალი ან გაცივებული:

0207 32

– – აუქნელი, ახალი ან გაცივებული:

0207 35

– – ახალი ან გაცივებული, დანარჩენი:

0208

სხვა ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები, ახალი, შეყინული ან გაყინული
ღორის ქონი, მჭლე ხორცისაგან გამოცალკევებული და შინაური ფრინველის ქონი,
გადაუდნობელი ან რაიმე სხვა ხერხით ამოუღებელი, ახალი, შეყინული, გაყინული,
დამარილებული, მარილწყალში, გამომშრალი ან შებოლილი
ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები, დამარილებული, მარილწყალში,
გამომშრალი ან შებოლილი; საკვები ფქვილი ხორცის ან ხორცის სუბპროდუქტებისაგან
თევზი და კიბოსნაირნი, მოლუსკები და წყლის სხვა უხერხემლოები
ცოცხალი თევზი
რძის პროდუქცია; ფრინველის კვერცხი; ნატურალური თაფლი; ცხოველური
წარმოშობის კვების პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი
ფრინველის კვერცხი ნაჭუჭით, ახალი, დაკონსერვებული ან მოხარშული
ფრინველის კვერცხი უნაჭუჭოდ და კვერცხის გულები, ახალი, გამხმარი, ორთქლზე ან
მდუღარე წყალში მოხარშული, ფორმირებული, გაყინული ან სხვა სახით
დაკონსერვებული, შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით ან მათ
გარეშე
ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი
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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
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
ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი; დავარდნილი
ცხოველები 01 ან 03 ჯგუფიდან, საკვებად უვარგისი:
– – თევზის, კიბოსნაირების, მოლუსკებისა და წყლის სხვა უხერხემლოების
პროდუქტები; დავარდნილი ცხოველები 03 ჯგუფიდან:
– – დანარჩენი:

0511 99 100 00

– – – ძარღვები და მყესები; დამუშავებული ტყავის ჩამონაჭრები და ანალოგიური
ნარჩენები
– – – ცხოველური წარმოშობის ნატურალური ღრუბლები:

0511 99 310 00
0511 99 390 00

– – – – დაუმუშავებელი
– – – – დანარჩენი

0511 99 80
0511 99 801 00
0511 99 802 00
0511 99 809 00

– – – დანარჩენი:
– – – – თუთის აბრეშუმხვევიას გრენა
– – – – ემბრიონები
– – – – დანარჩენი

10 ჯგუფი
1001
1002 00 000 00
1003 00
1004 00 000 00
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1007 00
1008

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
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

12 ჯგუფიდან
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95 ჯგუფიდან
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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
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
ცირკის, სამხეცის, ზოოპარკის, ატრაქციონისა და მოძრავი თეატრის ცხოველები.

