
ПЕРЕЛІК 

товарів, які в разі ввезення на митну територію України (у тому 

числі з метою транзиту) підлягають заходам офіційного контролю 

 

 Перелік товарів, які підлягають ветеринарно-санітарному 

контролю 

Код товару згідно з 

УКТЗЕД 
Опис товару 

0101 Коні, віслюки, мули та лошаки, живі 
0102 Велика рогата худоба, жива 
0103 Свині, живі 
0104 Вівці та кози, живі 
0105 Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus domesticus), качки, гуси, індики та цесарки, живі 
0106 Інші тварини, живі 
0301 Жива риба 
0407 Запліднені яйця птахів для інкубації 
2935 00 Сульфонаміди, що використовуються у ветеринарній медицині та тваринництві 
2936 Провітаміни та вітаміни, що використовуються у ветеринарній медицині та тваринництві, природні або 

одержані в результаті синтезу (включаючи природні концентрати), їх похідні, що використовуються 

переважно як вітаміни, суміші цих речовин, у тому числі розчинені або не розчинені в будь-якому 

розчиннику 
2937 Гормони, простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, що використовуються у ветеринарній медицині 

та тваринництві, природні або одержані в результаті синтезу; їх похідні і структурні аналоги, у тому числі 

із ланцюговими модифікованими поліпептидами, що використовуються переважно як гормони 
2941 Антибіотики, що використовуються у ветеринарній медицині та тваринництві 
3003 10 00 00 Лікарські засоби (ліки) (крім товарів, включених до товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що 

використовуються у ветеринарній медицині та тваринництві та складаються із суміші двох або більше 

продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, але не в дозованому вигляді і не 

розфасовані для роздрібної торгівлі, що містять пеніциліни або їх похідні, які мають структуру 

пеніциланової кислоти, або стрептоміцини чи їх похідні 
3003 20 00 00 Лікарські засоби (ліки) (крім товарів, включених до товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що 

використовуються у ветеринарній медицині та тваринництві та складаються із суміші двох або більше 

продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, але не в дозованому вигляді і не 

розфасовані для роздрібної торгівлі, що містять інші антибіотики 
3004 10 00 00 Лікарські засоби (ліки) (крім товарів, включених до товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що 

використовуються у ветеринарній медицині та тваринництві та складаються із змішаних або незмішаних 

продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, у дозованому вигляді (включаючи 

лікарські засоби у вигляді трансдермальних систем) або розфасовані для роздрібної торгівлі, що 

містять пеніциліни або їх похідні, які мають структуру пеніциланової кислоти, або із вмістом 

стрептоміцинів чи їх похідних 
3004 20 00 00 Лікарські засоби (ліки) (крім товарів, включених до товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що 

використовуються у ветеринарній медицині та тваринництві та складаються із змішаних або незмішаних 

продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, у дозованому вигляді (включаючи 

лікарські засоби у вигляді трансдермальних систем) або розфасовані для роздрібної торгівлі, що 

містять інші антибіотики 
3004 50 00 00 Інші лікарські засоби, що використовуються у ветеринарній медицині та тваринництві та містять вітаміни 

або інші сполуки товарної позиції 2936 
9508 Тварини живі у складі атракціонів, пересувних цирків, пересувних звіринців, пересувних театрів 

 

 

 

 

 

 



 Перелік товарів, які підлягають державному контролю за 

дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні 

 продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя 

тварин 

Код товару згідно з 

УКТЗЕД 
Опис товару 

0201 М'ясо великої рогатої худоби, свіже або охолоджене 
0202 М'ясо великої рогатої худоби, морожене 
0203 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена 
0204 Баранина або козлятина, свіжа, охолоджена або морожена 
0205 00 М'ясо коней, віслюків, мулів або лошаків, свіже, охолоджене або морожене 
0206 Субпродукти їстівні великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней, віслюків, мулів або лошаків, свіжі, 

охолоджені або морожені 
0207 М'ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, охолоджені або 

морожені 
0208 Інші м'ясо та їстівні субпродукти, свіжі, охолоджені або морожені 
0209 Сало (підшкірний жир) без пісних частин, свинячий жир і жир свійської птиці, не витоплені та не виділені 

іншим способом, свіжі, охолоджені, морожені, солені або в розсолі, сушені або копчені 
0210 М'ясо та їстівні м'ясні субпродукти, солоні або в розсолі, сушені або копчені; їстівне борошно з м'яса або 

м'ясних субпродуктів 
0302 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304 
0303 Риба морожена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304 
0304 Філе рибне та інше м'ясо риб (включаючи фарш), свіже, охолоджене або морожене 
0305 Риба сушена, солона або в розсолі; риба гарячого або холодного копчення; рибні борошно, порошок і 

гранули, придатні для харчування 
0306 Ракоподібні, у панцирі або без панцира, живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, солоні або в розсолі; 

копчені ракоподібні, у панцирі або без панцира, гарячого або холодного копчення; ракоподібні у панцирі, 

варені у воді або на парі, охолоджені або неохолоджені, морожені, сушені, солоні або в розсолі; 

борошно, порошок та гранули з ракоподібних, придатні для харчування 
0307 Молюски, у черепашці або без черепашки, живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, солоні або в 

розсолі; копчені молюски, у черепашці або без черепашки, гарячого або холодного копчення; борошно, 

порошок і гранули з молюсків, придатні для харчування 
0308 Водяні безхребетні, крім ракоподібних і молюсків, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, солоні, в розсолі 

або копчені, гарячого або холодного копчення; борошно, порошок і гранули з водяних безхребетних 

даної товарної позиції, придатні для харчування 
0401 Молоко та вершки, незгущені та без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин 
0402 Молоко та вершки, згущені або з доданням цукру чи інших підсолоджувальних речовин 
0403 Маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефір та інші ферментовані або сквашені 

(бактеріальними заквасками) молоко та вершки, згущені або незгущені, з доданням або без додання 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин, ароматизовані чи неароматизовані, з доданням або без 

додання фруктів, горіхів чи какао 
0404 Молочна сироватка, згущена або незгущена, з доданням чи без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин; продукти, що складаються з натуральних компонентів молока, з доданням 

або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин, в іншому місці не зазначені 
0405 Масло вершкове та інші жири, вироблені з молока; молочні пасти 
0406 Сири всіх видів і кисломолочний сир 
0407 Яйця птахів у шкаралупі, свіжі, консервовані або варені, окрім запліднених яєць для інкубації 
0408 Яйця птиці без шкаралупи та яєчні жовтки, свіжі, сушені, варені у воді або на парі, формовані, морожені 

або консервовані іншим способом, з доданням чи без додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин 
0409 00 00 00 Мед натуральний 
0410 00 00 00 Їстівні продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені 
0502 10 00 00 Щетина свійських або диких свиней та відходи щетини 
0504 00 00 00 Кишки, сечові міхури та шлунки тварин, цілі та шматками, крім риб'ячих, свіжі, охолоджені, морожені, 

солоні або в розсолі, сушені або копчені 
0505 Шкурки та інші частини птахів, укриті пір'ям або пухом, пір'я, частини пір'я (обрізані чи необрізані) і пух, 

очищені або неочищені, дезінфіковані чи оброблені з метою їх збереження, але які не пройшли 

подальшої обробки; порошок і відходи пір'я або частини пір'я (крім обробленого декоративного пір'я, 

обробленого пір'я, що перевозиться для особистого використання, та вантажів з обробленим пір'ям, що 

пересилаються для використання у непромислових цілях) 
0506 Кістки та роговий стрижень, необроблені, знежирені, які пройшли первинну обробку (але без надання 

форми), оброблені кислотою або дежелатиновані; порошок і відходи цих продуктів 
0507 Слонова кістка, черепаховий панцир, вус китовий (включаючи бахрому) або інших морських ссавців, 

роги, роги оленя, копита, нігті, кігті та дзьоби, необроблені або піддані первинній обробці, але без 

надання форми; порошок і відходи цих матеріалів 
0508 00 00 00 Виключно порожні черепашки та панцирі для використання у виробництві харчових продуктів або як 

сировина для глюкозаміну, черепашки та раковини, включаючи скелетні пластини каракатиць, що 

містять м'які тканини або м'ясо 



0510 00 00 00 Виключно залози, інші продукти тваринного походження та жовч 
0511 Продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені; мертві тварини групи 01 або 03, 

непридатні для вживання 
0602 90 10 00 Виключно міцелій грибів, що містить перероблений гній тваринного походження 
0701** Картопля, свіжа або охолоджена (крім насіннєвої) 
0702 00 00 00** Помідори, свіжі або охолоджені 
0703** Цибуля ріпчаста, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та інші цибулинні овочі, свіжі або охолоджені (крім 

цибулі ріпчастої насіннєвої) 
0704** Капуста головчаста, капуста цвітна, капуста броколі, кольрабі, капуста листова та аналогічні їстівні овочі 

роду Brassica, свіжі або охолоджені 
0705** Салат-латук (Lactuca sativa) і цикорій (Cichorium spp.), свіжі або охолоджені 
0706** Морква, ріпа, столові буряки, солодкий корінь, редька, селера коренева та аналогічні їстівні 

коренеплоди, свіжі або охолоджені 
0707 00** Огірки, корнішони, свіжі або охолоджені 
0708** Бобові овочі, лущені або нелущені, свіжі або охолоджені 
0709** Інші овочі, свіжі або охолоджені 
0710** Овочі (сирі або варені у воді чи на парі), морожені 
0711** Овочі, консервовані для тимчасового зберігання (наприклад, діоксидом сірки, у розсолі, сірчаній воді або 

іншому розчині, що забезпечує їх тимчасову консервацію), але в такому вигляді непридатні для 

безпосереднього використання в їжу 
0712** Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, але без будь-якої 

подальшої обробки 
0713** Овочі бобові сушені, лущені, очищені або неочищені від насіннєвої оболонки, подрібнені або 

неподрібнені (крім призначених для сівби) 
0714** Маніок, маранта, салеп, топінамбур, солодка картопля, або батат, аналогічні коренеплоди чи бульби з 

високим вмістом крохмалю або інуліну, свіжі, охолоджені, морожені або сушені, цілі чи порізані у вигляді 

гранул або скибок; серцевина сагової пальми 
0801** Горіхи кокосові, бразильські, кеш'ю, свіжі або сушені, очищені від шкаралупи або неочищені, з шкіркою 

або без шкірки 
0802** Інші горіхи, свіжі або сушені, очищені від шкаралупи або неочищені, з шкіркою або без шкірки 
0803** Банани, включаючи плантайни, свіжі або сушені 
0804** Фініки, інжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та мангостани, свіжі або сушені 
0805** Цитрусові, свіжі або сушені 
0806** Виноград, свіжий або сушений 
0807** Дині, кавуни і папая, свіжі 
0808** Яблука, груші та айва, свіжі 
0809** Абрикоси, вишні та черешні, персики (включаючи нектарини), сливи і терен, свіжі 
0810** Інші плоди, свіжі 
0811** Плоди та горіхи, сирі або варені у воді чи на парі, морожені, з доданням або без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин 
0812** Плоди та горіхи, консервовані для тимчасового зберігання (наприклад, діоксидом сірки, або в розсолі, 

сірчаній воді або іншому розчині, що забезпечує їх тимчасову консервацію), але в такому вигляді 

непридатні для безпосереднього використання в їжу 
0813** Плоди сушені, крім тих, що включені до товарних позицій 0801 - 0806; суміші горіхів або сушених плодів 

групи 08 
0814 00 00 00** Шкірки цитрусових або динь (включаючи шкірки кавунів), свіжі, морожені, сушені або консервовані для 

тимчасового зберігання в розсолі, сірчаній воді або іншому розчині, що забезпечує їх тимчасову 

консервацію 
0901** Кава, смажена, з кофеїном або без кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції 
0902** Чай, ароматизований чи неароматизований 
0903 00 00 00** Мате, або парагвайський чай 
0904** Перець роду Piper; стручковий перець роду Capsicum або пахучий перець роду Pimenta, сушені або 

подрібнені чи мелені 
0905** Ваніль 
0906** Кориця та квіти коричного дерева 
0907** Гвоздика (цілі плоди, квітки та квітконіжки) 
0908** Горіх мускатний, мацис і кардамон 
0909** Насіння анісу, бодяну, фенхелю, коріандру, куміну, кмину; ягоди ялівцю 
0910** Імбир, шафран, турмерик (куркума), чебрець, лаврове листя, каррі та інші прянощі 
1001** Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин) (крім насіннєвої) 
1002** Жито (крім насіннєвого) 
1003** Ячмінь (крім насіннєвого) 
1004** Овес (крім насіннєвого) 
1005** Кукурудза (крім насіннєвої) 
1006** Рис (крім рису у плівці (рису-сирцю) для сівби) 
1007** Сорго зернове (крім насіннєвого) 
1008** Гречка, просо та насіння канаркової трави; інші зернові культури (крім насіннєвих) 
1101 00** Борошно пшеничне або із суміші пшениці та жита (меслину) 



1102** Борошно із зерна інших зернових культур, крім пшеничного або із суміші пшениці та жита (меслину) 
1103** Крупи, крупка та гранули із зерна зернових культур 
1104** Зерно зернових культур, оброблене іншими способами (наприклад, лущене, плющене, у вигляді 

пластівців, обрушене, різане (ядро) або подрібнене), за винятком рису товарної позиції 1006; зародки 

зерна зернових культур, цілі, плющені, у вигляді пластівців або мелені 
1105** Борошно, крупи, порошок, пластівці, гранули з картоплі 
1106** Борошно, крупи та порошок із сушених бобових овочів товарної позиції 0713 
1107** Солод, обсмажений 
1108** Крохмалі; інулін 
1109 00 00 00** Клейковина пшенична, суха чи сира 
1201** Соєві боби, подрібнені або неподрібнені (крім соєвих бобів для сівби) 
1202** Арахіс, несмажений або не приготовлений іншим способом, лущений або нелущений, подрібнений або 

неподрібнений (крім арахісу для сівби товарної підпозиції 1202 30 00) 
1203 00 00 00** Копра 
1204 00** Насіння льону, подрібнене або неподрібнене (крім насіння льону для сівби) 
1205** Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або неподрібнене (крім насіння свиріпи або ріпаку для сівби) 
1206 00** Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене (крім насіння соняшнику для сівби) 
1207** Насіння та плоди інших олійних культур, подрібнені або неподрібнені (крім призначених для сівби) 
1208** Борошно з насіння чи плодів олійних культур, крім борошна з гірчиці 
1210** Шишки хмелю, свіжі або сухі, подрібнені або неподрібнені, розмелені або у вигляді гранул 
1211** Рослини, частини рослин, насіння та плоди, які використовуються в основному в парфумерії, медицині 

або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свіжі або сушені, порізані або непорізані, подрібнені 

або неподрібнені, мелені або немелені 
1212 99 95 00 Виключно бджолиний пилок 
1213 00 00 00 Виключно солома 
1214 90 Виключно сіно 
1302** Соки і екстракти рослинного походження; пектинові речовини, пектинати і пектати; агар-агар та інші клеї і 

загусники рослинного походження, видозмінені або невидозмінені 
1501 Жир свинячий (включаючи лярд) і жир свійської птиці, крім жиру товарної позиції 0209 або 1503 
1502 Жир великої рогатої худоби, овечий або козячий, крім жиру товарної позиції 1503 
1503 00 Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олеомаргарин (олео-ойль) і тваринне масло, неемульговані, 

незмішані, не приготовлені іншим способом 
1504 Жири і масла та їх фракції, з риби або морських ссавців, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх 

хімічного складу 
1505 00 Вовняний жир (жиропіт) і жирові речовини, отримувані з нього (включаючи ланолін) 
1506 00 00 00 Інші тваринні жири і масла та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу 
1507** Олія соєва та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу (крім олії соєвої 

для технічного або промислового використання) 
1508** Олія арахісова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу (крім олії 

арахісової для технічного або промислового використання) 
1509** Олія оливкова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу 
1510 00** Інші олії та їх фракції, вироблені виключно з маслин або оливок, рафіновані або нерафіновані, але без 

зміни їх хімічного складу, і суміші цих олій або їх фракцій з оліями або їх фракціями товарної позиції 1509 
1511** Олія пальмова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу, що 

призначені для виробництва продуктів харчування 
1512** Виключно олії сафлорова або бавовняна та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх 

хімічного складу, що призначені для виробництва продуктів харчування 
1513** Олії кокосова (з копри), пальмоядрова або з бабасу та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без 

зміни їх хімічного складу (крім олії для технічного або промислового використання) 
1514** Олії свиріпова, ріпакова або гірчична та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх 

хімічного складу (крім олії для технічного або промислового використання) 
1515** Інші нелеткі жири і олії рослинні (включаючи джоджобову олію) та їх фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу (крім олії для технічного або промислового 

використання) 
1516 10 Жири і масла тваринні та їх фракції 
1516 20** Жири і олії рослинні та їх фракції (крім олії для технічного або промислового використання) 
1517 Виключно маргарин, харчові суміші або продукти з тваринних жирів, масел та олій або їх фракцій, крім 

харчових жирів, масел чи олій та їх фракцій товарної позиції 1516 
1517** Маргарин, харчові суміші або продукти з рослинних жирів, масел та олій або їх фракцій, крім харчових 

жирів, масел чи олій та їх фракцій товарної позиції 1516 
1518 00 91 00** Жири, масла та олії рослинні та їх фракції, варені, окислені, зневоднені, сульфуровані, окислені 

струменем повітря, полімеризовані нагріванням у вакуумі або в інертному газі або хімічно модифіковані 

іншим способом, за винятком включених до товарної позиції 1516 
1518 00 91 00 Жири, масла та олії тваринні та їх фракції, варені, окислені, зневоднені, сульфуровані, окислені 

струменем повітря, полімеризовані нагріванням у вакуумі або в інертному газі або хімічно модифіковані 

іншим способом, за винятком включених до товарної позиції 1516 
1518 00 95 00** Нехарчові суміші та продукти з рослинних жирів, масел та олій та їх фракцій 
1518 00 95 00 Виключно продукти з жирів, олій і масел, топлені жири тваринного походження та їх похідні, у тому числі 

використана олія харчова, призначена для подальшого використання як побічний продукт тваринного 

походження не призначений для споживання людиною 



1518 00 99 00** Інші жири, масла та олії, крім продуктів, що містять тваринні жири 
1518 00 99 00 Виключно продукти, що містять тваринні жири 
1521 90 91 00 Неочищений віск бджолиний або інших комах, рафінований чи нерафінований, забарвлений чи 

незабарвлений 
1521 90 99 00 Інший віск бджолиний або інших комах, рафінований чи нерафінований, забарвлений чи незабарвлений 
1522 00 Виключно продукти тваринного походження 
1522 00** Виключно залишки після обробки жирових речовин або воску рослинного походження 
1601 00 Ковбаси та аналогічні вироби з м'яса, м'ясних субпродуктів або крові; готові харчові продукти, 

виготовлені на основі цих виробів 
1602 Інші готові чи консервовані продукти з м'яса, м'ясних субпродуктів або крові 
1603 00 Екстракти та соки з м'яса, риби або ракоподібних, молюсків чи інших водяних безхребетних 
1604 Готова або консервована риба; ікра осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб (крім композитних продуктів, 

які відповідають умовам, визначеним частиною одинадцятою статті 41 Закону України "Про державний 

контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 

походження, здоров'я та благополуччя тварин", а також маслин та оливок, питома вага рибного продукту 

в яких не перевищує 20 %) 
1605 Готові або консервовані ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні (крім композитних продуктів, які 

відповідають умовам, визначеним частиною одинадцятою статті 41 Закону України "Про державний 

контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 

походження, здоров'я та благополуччя тварин") 
1701** Цукор з цукрової тростини або з цукрових буряків і хімічно чиста цукроза, у твердому стані 
1702 Виключно штучний мед, лактоза, суміші натурального та штучного меду та суміші із вмістом лактози 

(крім композитних продуктів, які відповідають умовам, визначеним частиною одинадцятою статті 41 

Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, 

побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин") 
1702** Інші цукри; сиропи з цукрів без додання ароматичних добавок або барвників; карамелізовані цукор і 

патока (крім штучного меду, лактози, сумішей натурального та штучного меду та сумішей із вмістом 

лактози) 
1703** Патока (меляса), одержана внаслідок вилучення або рафінування цукру 
1704 Виключно кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад) без вмісту какао, що містять продукти 

тваринного походження, крім кондитерських виробів (включаючи цукерки) та шоколаду, які складаються 

менше ніж наполовину з переробленого молочного чи яєчного продукту та відповідають умовам, 

визначеним частиною одинадцятою статті 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням 

законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та 

благополуччя тварин" 
1704** Кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад) без вмісту какао, що не містять продуктів 

тваринного походження, а також кондитерські вироби (включаючи цукерки) та шоколад, які складаються 

менше ніж наполовину з переробленого молочного чи яєчного продукту та відповідають умовам, 

визначеним частиною одинадцятою статті 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням 

законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та 

благополуччя тварин" 
1801 00 00 00** Какао-боби, цілі або розмелені, сирі або смажені 
1803** Какао-паста, знежирена або незнежирена 
1804 00 00 00** Какао-масло, какао-жир 
1805 00 00** Какао-порошок, без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин 
1806 Виключно шоколад та інші готові харчові продукти із вмістом какао, що містять продукти тваринного 

походження, крім кондитерських виробів (включаючи цукерки) та шоколаду, які складаються менше ніж 

наполовину з переробленого молочного чи яєчного продукту та відповідають умовам, визначеним 

частиною одинадцятою статті 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням 

законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та 

благополуччя тварин" 
1806** Шоколад та інші готові харчові продукти із вмістом какао, що не містять продуктів тваринного 

походження, а також кондитерські вироби (включаючи цукерки) та шоколад, які складаються менше ніж 

наполовину з переробленого молочного чи яєчного продукту та відповідають умовам, визначеним 

частиною одинадцятою статті 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням 

законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та 

благополуччя тварин" 
1901 Виключно готові харчові продукти тваринного походження з борошна, крупки, крупів, крохмалю або 

солодового екстракту, без вмісту какао або із вмістом менш як 40 мас. % какао в перерахунку на 

повністю знежирену основу, в іншому місці не зазначені; готові харчові продукти тваринного походження 

із сировини товарних позицій 0401 - 0404, без вмісту або із вмістом какао менш як 5 мас. % у 

перерахунку на повністю знежирену основу, в іншому місці не зазначені (крім композитних продуктів, які 

відповідають умовам, визначеним частиною одинадцятою статті 41 Закону України "Про державний 

контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 

походження, здоров'я та благополуччя тварин") 
1901** Екстракти солодові; готові харчові продукти, що не містять продуктів тваринного походження 
1902** Виключно вироби з макаронного тіста, що не містять продуктів тваринного походження, варені або 

неварені, начинені або неначинені, або приготовлені іншим способом, наприклад, спагеті, макарони, 

локшина, ріжки, галушки, равіолі, канелоні; кускус, готовий або не готовий до вживання 
1902 11 00 00 Вироби з макаронного тіста, неначинені, неварені або не приготовлені іншим способом, із вмістом яєць 
1902 19 Виключно вироби з макаронного міста, що містять продукти тваринного походження, крім макаронних 



виробів і локшини, які не начинені м'ясним продуктом, а також виробів, які складаються менше ніж 

наполовину з переробленого молочного чи яєчного продукту 
1902 20 10 00 Вироби з макаронного тіста, начинені, варені або неварені, або приготовлені іншим способом, із вмістом 

понад 20 мас. % риби, ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних 
1902 20 30 00 Вироби з макаронного тіста, начинені, варені або неварені, або приготовлені іншим способом, із вмістом 

понад 20 мас. % ковбас і аналогічних продуктів із м'яса та м'ясних субпродуктів усіх видів, включаючи 

жири будь-якого виду або походження 
1902 20 91 00 Виключно вироби з макаронного тіста, начинені, варені, що містять продукти тваринного походження 
1902 20 99 00 Виключно вироби з макаронного тіста, начинені, неварені, що містять продукти тваринного походження 
1902 30 Виключно вироби з макаронного тіста, що не належать до товарних підпозицій 1902 11, 1902 19 і 1902 

20, які містять продукти тваринного походження, крім макаронних виробів і локшини, які не начинені 

м'ясним продуктом, а також виробів, які складаються менше ніж наполовину з переробленого молочного 

чи яєчного продукту та відповідають умовам, визначеним частиною одинадцятою статті 41 Закону 

України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні 

продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" 
1902 40 Виключно кускус, який містить продукти тваринного походження, крім кускусу, який складається менше 

ніж наполовину з переробленого молочного чи яєчного продукту та відповідає умовам, визначеним 

частиною одинадцятою статті 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням 

законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та 

благополуччя тварин" 
1903 00 00 00** Тапіока та її замінники, приготовлені з крохмалю, у формі пластівців, гранул, кульок, крупинок, горошин і 

в інших аналогічних формах 
1904** Готові харчові вироби, одержані шляхом здуття або смаження зерна зернових культур або 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, крім продуктів товарних 

підкатегорій 1904 10 10 00 і 1904 90 10 00, що містять продукти тваринного походження 
1904 10 10 00 Виключно готові харчові вироби, одержані шляхом здуття або смаження зерна зернових культур або 

зернових продуктів, виготовлені з кукурудзи, що містять продукти тваринного походження, крім 

композитних продуктів, які відповідають умовам, визначеним частиною одинадцятою статті 41 Закону 

України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні 

продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" 
1904 90 10 00 Виключно готові харчові вироби, що містять продукти тваринного походження, виготовлені з рису 
1905 Виключно хлібобулочні, борошняні кондитерські вироби, із вмістом або без вмісту какао, що містять 

продукти тваринного походження; вафельні пластини, порожні капсули, придатні для використання у 

фармацевтиці, вафельні облатки для запечатування, рисовий папір та аналогічні продукти, що містять 

продукти тваринного походження (крім хліба, тістечок, печива, вафель, вафельних облаток, сухарів, а 

також виробів, менше 20 % вмісту яких становлять перероблені молочні чи яєчні продукти та які 

відповідають умовам, визначеним частиною одинадцятою статті 41 Закону України "Про державний 

контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 

походження, здоров'я та благополуччя тварин") 
1905** Хлібобулочні, борошняні кондитерські вироби, із вмістом або без вмісту какао, що не містять продуктів 

тваринного походження; вафельні пластини, порожні капсули, придатні для використання у 

фармацевтиці, вафельні облатки для запечатування, рисовий папір та аналогічні продукти, що не 

містять продуктів тваринного походження 
2001** Овочі, плоди та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані з доданням оцту чи оцтової 

кислоти, крім маслин або оливок, питома вага рибного продукту в яких становить не менше 20 % 
2001 90 65 00 Маслини або оливки, питома вага рибного продукту в яких становить не менше 20 % 
2002** Томати, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти 
2003** Гриби та трюфелі, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти 
2004 Інші овочі, виключно ті, що містять продукти тваринного походження, приготовлені або консервовані без 

додання оцту чи оцтової кислоти, морожені, крім продуктів товарної позиції 2006 
2004** Інші овочі, виключно ті, що не містять продуктів тваринного походження, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, морожені, крім продуктів товарної позиції 2006 
2005 Інші овочі, виключно ті, що містять продукти тваринного походження, приготовлені або консервовані без 

додання оцту чи оцтової кислоти, незаморожені, крім продуктів товарної позиції 2006 (за винятком 

маслин або оливок (код 2005 70 00 00 згідно з УКТЗЕД), питома вага рибного продукту в яких становить 

менше 20 %) 
2005** Інші овочі, що не містять продуктів тваринного походження, приготовлені або консервовані без додання 

оцту чи оцтової кислоти, незаморожені, крім продуктів товарної позиції 2006 (включаючи маслини або 

оливки (код 2005 70 00 00 згідно з УКТЗЕД), питома вага рибного продукту в яких становить менше 20 %) 
2006 00** Овочі, плоди, горіхи, шкірки плодів та інші частини рослин, консервовані з доданням цукру (глазуровані, 

зацукровані або просочені цукровим сиропом) 
2007** Варення, джеми, плодові желе, мармелад, плодові або горіхові пюре, плодові або горіхові пасти, 

одержані шляхом теплової обробки, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин 
2008** Плоди, горіхи та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані іншим способом, з доданням 

або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин або спирту, в іншому місці не зазначені 
2009** Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) або соки овочеві, незброджені та без додання спирту, з 

доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин 
2101** Екстракти, есенції та концентрати кави, чаю чи мате, або парагвайського чаю, і готові продукти на їх 

основі або на основі кави, чаю чи мате, або парагвайського чаю; смажений цикорій та інші смажені 



замінники кави і екстракти, есенції та їх концентрати 
2102** Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин товарної позиції 

3002); готові пекарські порошки 
2103** Продукти для приготування соусів і готові соуси; смакові добавки та приправи змішані; порошок гірчиці та 

готова гірчиця, крім продуктів товарної підкатегорії 2103 90 90 00, що містять продукти тваринного 

походження 
2103 90 90 00 Виключно інші продукти для приготування соусів і готові соуси, що містять продукти тваринного 

походження; смакові добавки та приправи змішані, що містять продукти тваринного походження 
2104 Виключно супи чи бульйони, що містять продукти тваринного походження, готові та заготовки для їх 

приготування; гомогенізовані складені харчові продукти, що містять продукти тваринного походження, 

включаючи харчові продукти для немовлят в контейнерах з масою нетто не більше 250 г., крім 

запакованих для кінцевого споживача супів і бульйонів готових, заготовок для їх приготування (код згідно 

з УКТЗЕД 2104 10 00 00), гомогенізованих складених харчових продуктів (код згідно з УКТЗЕД 2104 20 00 

00), менше половини вмісту яких становлять рибні жири, порошки або екстракти та які відповідають 

умовам, визначеним частиною одинадцятою статті 41 Закону України "Про державний контроль за 

дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, 

здоров'я та благополуччя тварин" 
2104** Супи чи бульйони готові та заготовки для їх приготування; гомогенізовані складені харчові продукти, що 

не містять продуктів тваринного походження 
2105 00 Виключно морозиво та інші види харчового льоду, що містять або не містять какао та містять сире або 

перероблене молоко 
2105 00** Морозиво та інші види харчового льоду, що містять або не містять какао та не містять сирого або 

переробленого молока 
2106** Харчові продукти, що не містять продуктів тваринного походження, в іншому місці не зазначені 
2106 10 Виключно білкові концентрати та текстуровані білкові речовини, що є композитними продуктами та не 

відповідають умовам, визначеним частиною одинадцятою статті 41 Закону України "Про державний 

контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 

походження, здоров'я та благополуччя тварин" (крім запакованих для кінцевого споживача дієтичних 

добавок, що містять невелику кількість (питома вага менше 20 %) переробленого продукту тваринного 

походження (включаючи глюкозамін, хондроїтин та/або хітозан) іншого, ніж м'ясний продукт) 
2106 90 92 00 Виключно харчові продукти, в іншому місці не зазначені, що містять продукти тваринного походження 

(крім композитних продуктів, які відповідають умовам, визначеним частиною одинадцятою статті 41 

Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, 

побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", а також запакованих для 

кінцевого споживача дієтичних добавок, що містять невелику кількість (питома вага менше 20 %) 

переробленого продукту тваринного походження (включаючи глюкозамін, хондроїтин та/або хітозан) 

іншого, ніж м'ясний продукт) 
2106 90 98 Виключно харчові продукти, в іншому місці не зазначені, інші, що містять продукти тваринного 

походження, наприклад, хондроїтин, глюкозамін, тваринні жири (крім композитних продуктів, які 

відповідають умовам, визначеним частиною одинадцятою статті 41 Закону України "Про державний 

контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 

походження, здоров'я та благополуччя тварин", а також запакованих для кінцевого споживача дієтичних 

добавок, що містять невелику кількість (питома вага менше 20 %) переробленого продукту тваринного 

походження (включаючи глюкозамін, хондроїтин та/або хітозан) іншого, ніж м'ясний продукт) 
2201** Води, включаючи природні або штучні мінеральні, газовані, без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних або ароматизувальних речовин; лід і сніг 
2202 10 00 00** Води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або 

ароматизувальних речовин 
2202 90 10 00** Інші безалкогольні напої, без вмісту продуктів товарних позицій 0401 - 0404 або жирів, одержаних із 

продуктів товарних позицій 0401 - 0404 
2202 90 91 00 Інші безалкогольні напої, крім фруктових або овочевих соків товарної позиції 2009, із вмістом жирів менш 

як 0,2 мас. %, одержаних з продуктів товарних позицій 0401 - 0404, що містять перероблені продукти 

тваринного походження, наприклад, питні йогурти із зерновими пластівцями, кавові або шоколадні напої, 

крім композитних продуктів, які відповідають умовам, визначеним частиною одинадцятою статті 41 

Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, 

побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" 
2202 90 95 00 Інші безалкогольні напої, крім фруктових або овочевих соків товарної позиції 2009, із вмістом жирів 0,2 

мас. % або більше, але менш як 2 мас. %, одержаних із продуктів товарних позицій 0401 - 0404, що 

містять перероблені продукти тваринного походження, наприклад, питні йогурти із зерновими 

пластівцями, кавові або шоколадні напої, крім композитних продуктів, які відповідають умовам, 

визначеним частиною одинадцятою статті 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням 

законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та 

благополуччя тварин" 
2202 90 99 00 Інші безалкогольні напої, крім фруктових або овочевих соків товарної позиції 2009, із вмістом жирів 2 

мас. % або більше, одержаних із продуктів товарних позицій 0401 - 0404, що містять перероблені 

продукти тваринного походження, наприклад, питні йогурти із зерновими пластівцями, кавові або 

шоколадні напої, крім композитних продуктів, які відповідають умовам, визначеним частиною 

одинадцятою статті 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про 

харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" 
2203 00** Пиво із солоду (солодове) 
2204** Вина виноградні, включаючи вина кріплені; сусло виноградне, крім того, що включено до товарної позиції 

2009 



2205** Вермут та інше вино виноградне, з доданням рослинних або ароматичних екстрактів 
2206 00** Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених 

напоїв і суміші зброджених напоїв із безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені 
2207** Спирт етиловий, неденатурований, із концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші 

спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації 
2208** Спирт етиловий, неденатурований із концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та 

спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, крім тих продуктів 

товарної підпозиції 2208 70, що містять продукти тваринного походження 
2208 70 Лікери, що містять спирти, які складаються з емульсій спирту, та продукти тваринного походження, 

наприклад, яєчний жовток або вершки, крім композитних продуктів, які відповідають умовам, визначеним 

частиною одинадцятою статті 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням 

законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та 

благополуччя тварин" 
2209 00** Оцет харчовий та його замінники, одержані з оцтової кислоти 
2301 Борошно, крупи та гранули з м'яса або м'ясних субпродуктів, риби або ракоподібних, молюсків чи інших 

водяних безхребетних, непридатні для споживання; шкварки 
2302** Висівки, кормове борошно та інші відходи та залишки від просіювання, помелу або інших способів 

обробки зерна зернових або бобових культур, гранульовані чи негранульовані 
2303** Відходи і залишки від виробництва крохмалю та аналогічні відходи і залишки, буряковий жом, багаса 

(жом цукрової тростини) та інші відходи і залишки від виробництва цукру, барда та інші відходи і залишки 

від пивоваріння та винокуріння, гранульовані або негранульовані 
2304 00 00 00** Макуха та інші тверді відходи і залишки, одержані під час вилучення соєвої олії, мелені або немелені, 

негранульовані або гранульовані 
2305 00 00 00** Макуха та інші тверді відходи і залишки, що використовуються для годівлі тварин, одержані під час 

вилучення арахісової олії, мелені або немелені, негранульовані або гранульовані 
2306** Макуха та інші тверді відходи і залишки, що використовуються для годівлі тварин, одержані під час 

добування рослинних жирів і олій, за винятком відходів товарної позиції 2304 або 2305, мелені або 

немелені, негранульовані або гранульовані 
2308 00** Продукти рослинного походження та рослинні відходи, рослинні залишки і побічні продукти, 

негранульовані або гранульовані, що використовуються для годівлі тварин, в іншому місці не зазначені 
2309 Виключно продукти, що використовуються для годівлі тварин, що містять продукти тваринного 

походження та не належать до товарних категорій 2309 90 20 і 2309 90 91 
2309** Продукти, що використовуються для годівлі тварин та не містять продуктів тваринного походження 
2835 25 00 00 Виключно гідрогенфосфат кальцію (фосфат дикальцію) тваринного походження 
2835 26 00 00 Виключно трикальційфосфат тваринного походження 
2922 49 Виключно інші амінокислоти та їх складні ефіри, що містять продукти тваринного походження та 

використовуються як сировина для виробництва дієтичних добавок або кормів, крім сполук, до складу 

яких входить більш як один тип кисневмісних функціональних груп; солі цих речовин 
2925 29 00 00 Виключно креатин тваринного походження 
2930 90 13 00 Цистеїн і цистин 
2930 90 16 00 Похідні цистеїну або цистину 
2932 99 00 00 Виключно інші сполуки гетероциклічні, лише з гетероатомом (атомами) кисню, тваринного походження 

(наприклад, глюкозамін, глюкозамін-6-фосфат та їх сульфати) 
2942 00 00 00 Інші органічні сполуки тваринного походження 
3001 20 90 00 Екстракти залоз або інших органів чи їх секретів (продуктів їх секреції), інші, ніж людського походження 
3001 90 91 00 Гепарин та його солі 
3001 90 98 00 Інші речовини тваринного походження, крім гепарину та його солей, підготовлені для терапевтичного або 

профілактичного застосування, в іншому місці не зазначені 
3002 10 10 00 Сироватки імунні (антисироватки) виключно тваринного походження 
3002 10 91 00 Гемоглобін, глобуліни крові і сироваткові глобуліни виключно тваринного походження 
3002 10 99 00 Інші фракції крові та імунологічні продукти, модифіковані або немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів, виключно тваринного походження 
3002 90 30 00 Кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профілактичного або діагностичного застосування 
3002 90 50 00 Виключно патогени та культури патогенів 
3002 90 90 00 Інші патогени та культури патогенів 
3006 92 00 00 Фармацевтичні відходи тваринного походження та непридатні для використання фармацевтичні засоби 

тваринного походження 
3101 00 00 00 Виключно добрива тваринного походження в нерозбавленому вигляді, у тому числі гуано, крім 

мінералізованого гуано, а також призначені для використання як добриво суміші гною з переробленим 

тваринним білком 
3105 10 00 00 Виключно товари групи 31 у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 

10 кг, що містять продукти тваринного походження 
3204 Виключно дисперсії кольору на основі молочного жиру, що використовуються для виробництва харчових 

продуктів або кормів 
3302 Виключно ароматизатори на основі молочного жиру, що використовуються для виробництва харчових 

продуктів і кормів 
3501 Виключно казеїн, призначений для споживання людиною, годування тварин або технічних цілей 
3502 Виключно альбуміни (білки) (включаючи концентрати з кількох сироваткових білків із вмістом більш як 80 

мас. % сироваткових білків у перерахунку на суху речовину), отримані з яєць і молока; альбумінати та 

інші похідні альбумінів, отримані з яєць і молока 



3503 00 Желатин (включаючи вироблений у формі квадратних або прямокутних листків, з поверхневою обробкою 

або без обробки, забарвлений або незабарвлений), крім того, що не призначений для споживання 

людиною або для використання в харчовій промисловості, та його похідні; риб'ячий клей; інші клеї 

тваринного походження, крім казеїнових клеїв товарної позиції 3501 
3504 00 Виключно колаген та гідролізовані білки, призначені для споживання людиною або для використання в 

харчовій промисловості. Виключно продукти з колагену на основі білка, отримані із шкір, шкур, сухожиль 

та кісток тварин (свиней, свійської птиці та риби). 
Виключно гідролізовані білки, що складаються з поліпептидів, пептидів, амінокислот або їх сумішей, 

отримані шляхом гідролізу побічних продуктів тваринного походження (крім призначених для 

використання як добавка до харчових продуктів (товарна позиція 2106 згідно з УКТЗЕД). Виключно 

молоко та молочні продукти, призначені для споживання людиною, що не входять до товарної позиції 

0404 згідно з УКТЗЕД 
3507 10 00 00 Виключно реннет та його концентрати (ферменти, що коагулюють молоко), тваринного походження, 

призначені для споживання людиною 
3507 90 90 00 Виключно ферменти тваринного походження, що використовуються в харчовій промисловості, інші, ніж 

реннет та його концентрати (ферменти, що коагулюють молоко), інші, ніж ліпопротеїнліпаза, лужна 

протеаза Aspergillus 
3822 00 00 00 Виключно отримані з продуктів тваринного походження реагенти діагностичні або лабораторні на 

підкладці і приготовлені (готові) діагностичні або лабораторні реагенти на підкладці або без неї, крім 

зазначених у товарних позиціях 3002 або 3006; сертифіковані еталонні матеріали, отримані з продуктів 

тваринного походження 
3825 10 00 00 Відходи міського господарства, що містять продукти тваринного походження 
3913 90 00 90 Виключно отримані з продуктів тваринного походження інші полімери природні та полімери природні 

модифіковані (наприклад, затверділі протеїни (білки), не включені до інших товарних позицій, наприклад, 

хондроїтин сульфат, хітозан, затверділий желатин 
3917 10 10 00 Оболонки штучні (для ковбасних виробів) із затверділих протеїнів, що отриманні виключно з продуктів 

тваринного походження 
3926 90 92, 
3926 90 97 

Виключно незаповнені капсули затверділого желатину, призначені для використання як корм 

4101 Шкури необроблені великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або тварин родини конячих (свіжі або 

солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але недублені, не вироблені під 

пергамент і не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок 

або неспилок 
4102 Шкури необроблені овець або шкурки ягнят (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або 

консервовані іншим способом, але недублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій 

обробці), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крім зазначених у 

примітці 1(c) до цієї групи 
4103 Інші шкури необроблені (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, 

але недублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або 

без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім зазначених у примітках 1(b) або 1(c) до цієї групи 
4205 00 90 00 Виключно інші вироби з натуральної або композиційної шкіри, що використовуються для виробництва 

жувальних предметів для домашніх тварин 
4206 00 00 Виключно вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку), синюги, міхурів або сухожиль, що 

використовуються для виробництва жувальних предметів для домашніх тварин 
4301 Виключно сировина хутрова необроблена (включаючи голови, хвости, лапи та інші обрізки, придатні для 

використання у виробництві хутряних виробів), крім шкірсировини та шкур товарних позицій 4101, 4102 

або 4103 
5101 Виключно необроблена вовна, не піддана кардо- або гребенечесанню 
5102 Виключно необроблений волос, включаючи грубий волос з боків тварин родини бикових і коней 
5103 Виключно відходи необроблених вовни або тонкого чи грубого волосу тварин, включаючи відходи від 

прядіння, за винятком розскубаної сировини 
6701 00 00 00 Виключно шкурки та інші частини птахів з пір'ям або пухом, пір'я та пух, частини пір'я, які не становлять 

частину готових виробів, піддані процесу, відмінному від простої обробки (очищення, дезінфекції або 

консервації). Виключно необроблені або піддані простому очищенню вироби зі шкурок, пір'я, пуху або 

частини пір'я, наприклад, окремі пера, стовбури яких зв'язуються дротом або скріплюються разом для 

використання, наприклад, у капелюшному виробництві, а також окремі складені пера, зібрані з різних 

компонентів, прикраси, виготовлені з пір'я або пуху, наприклад, для капелюхів, боа, комірів, крім 

обробленого декоративного пір'я, а також обробленого пір'я, не призначеного для промислових цілей 
7101 21 00 00 Виключно устриці, непридатні для споживання людиною, що містять одну або більше культивованих 

перлин, зберігаються в соляному середовищі або в інший спосіб, запаковані в герметичні металеві 

контейнери. Виключно перли культивовані необроблені 
9602 00 00 00 Виключно незаповнені капсули незатверділого желатину, призначені для використання як харчовий 

продукт або корм 
9705 00 00 00 Колекції та предмети колекціонування із зоології, анатомії, тваринного походження, крім мисливських 

трофеїв, отриманих із копитних або птахів, підданих повній таксидермічній обробці, що забезпечує їх 

зберігання при температурі навколишнього середовища, а також трофеїв, отриманих із диких тварин, 

відмінних від копитних, і птахів (оброблених або необроблених) 

 


