
Продукти, що використовуються для годівлі тварин (товарна позиція 2309) 

включають: 

- корм для собак або котів, розфасований для роздрібної торгівлі 

- інші розчинні рибні продукти або продукти з морських ссавців 

- інші, включаючи попередні суміші (премікси) 

    До цієї товарної позиції включаються підсолоджені корми та готові кормові продукти, 

що складаються з суміші декількох поживних речовин, які призначені: 

    (1) для забезпечення тварин раціональним і збалансованим повсякденним раціоном 

(повноцінний корм); 

    (2) для одержання придатного повсякденного раціону шляхом додання в господарський 

(тобто зроблений у господарстві) корм органічних чи неорганічних речовин (додаткові 

корми); або  

    (3) для використання під час приготування повноцінних кормів або додаткових кормів. 

    До цієї товарної позиції включаються продукти, використовувані для годівлі тварин, 

одержані в результаті оброблення продуктів рослинного чи тваринного походження та 

оброблені до такого ступеня, що вони втратили основні властивості вихідного матеріалу, 

наприклад, у випадку продуктів, одержаних з рослинних матеріалів, характерна клітинна 

будова вихідної рослинної сировини стала невпізнанною під час розгляду під 

мікроскопом. 

(І) Підсолоджений корм 

    Підсолоджений корм є сумішшю меляси або інших підсолоджувальних речовин 

(зазвичай понад 10 мас. %) з одним чи декількома поживними речовинами. 

Підсолоджений корм використовується переважно для годівлі великої рогатої худоби, 

овець, коней чи свиней. 

    Будучи дуже поживною, меляса, крім того, підвищує смакові якості кормів і в такий 

спосіб розширює галузь застосування продуктів, що мають низьку поживну цінність, 

таких як солома і полова зернових, лляні пластівці і плодові вичавки, які самі по собі 

погано поїдаються тваринами. 

    Ці підсолоджені продукти згодовують тваринам, як правило, безпосередньо. Проте 

деякі з них, наприклад, суміші меляси з такими високопоживними кормами, як пшеничні 

висівки, макуха ядер олійної пальми чи кокосового горіха, використовуються для 

виробництва повноцінних кормів або кормових добавок. 

(ІІ) Інші готові продукти 

(A) Готові продукти, призначені для забезпечення тварин усіма поживними 

елементами, необхідними для створення раціонального і збалансованого 

повсякденного раціону (повноцінний корм) 

    Характерною властивістю цих продуктів є те, що вони містять продукти з трьох груп 

поживних речовин, описаних нижче: 
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    (1) "Енергетичні" поживні речовини, що складаються з речовин з високим вмістом 

вуглеводів (висококалорійних речовин), таких як крохмаль, цукор, целюлоза та жири, що 

"спалюються" організмом тварин, щоб виробляти енергію, необхідну для життя і 

досягнення високих приростів ваги. Прикладами таких речовин є зерно зернових культур, 

напівцукровий кормовий буряк, твердий тваринний жир, солома. 

    (2) "Формуючі тіло" багаті білками живильні речовини або мінеральні солі. На відміну 

від енергетичних поживних речовин ці поживні речовини не спалюються організмом 

тварин, а сприяють формуванню тканин тварин та утворенню продуктів тваринного 

походження (молока, яєць і т.д.). Вони складаються переважно з білкових або мінеральних 

речовин. Прикладами багатих білками речовин, використовуваних для цієї мети, є насіння 

бобових рослин, відходи пивоварства, макуха та побічні продукти переробки молока. 

    Мінеральні речовини служать переважно для формування кісток і, у випадку свійської 

птиці, для створення яєчної шкаралупи. Найчастіше використовуються речовини, що 

містять кальцій, фосфор, хлор, натрій, калій, залізо, йод і т.д. 

    (3) "Функціональні" поживні речовини. Вони сприяють засвоєнню вуглеводів, білкових 

і мінеральних речовин. Це – вітаміни, мікроелементи та антибіотики. Відсутність або 

нестача цих поживних речовин зазвичай викликає розлади. 

    Перераховані вище три групи поживних речовин цілком задовольняють потреби тварин 

у кормі. Їхній склад і співвідношення в кормовому раціоні залежать від мети вирощування 

тварин. 

(B) Готові продукти для доповнення (збалансування) господарських, тобто зроблених 

у господарстві, кормів (додаткові корми) 

    "Господарські" корми зазвичай мають досить низький вміст білків, мінеральних 

речовин і вітамінів. Продукти, призначені для компенсації цих недоліків і забезпечення 

добре збалансованого кормового раціону, складаються з білків, мінеральних речовин чи 

вітамінів і додаткової кількості енергетичних кормів (вуглеводів), що виконують роль 

носіїв для інших інгредієнтів. 

    Хоча в якісному відношенні ці готові продукти мають майже такий же склад, що і 

продукти, описані вище в пункті (А), вони відрізняються відносно високим вмістом однієї 

конкретної поживної речовини. 

    До цієї групи включаються: 

    (1) Розчинні речовини риби або морських ссавців у рідкому вигляді, у вигляді в’язких 

розчинів, пасти чи в сухому вигляді, приготовлені шляхом концентрування і стабілізації 

залишкової води (що містить розчинні у воді речовини, а саме: білки, вітаміни групи B, 

солі і т.д.), одержувані під час виробництва борошна або жиру з риби і морських ссавців. 

    (2) Концентрат сумарних білків і концентрат білкових фракцій, одержуваний із соку 

листя люцерни шляхом теплової обробки. 

(С) Готові продукти, використовувані для приготування повноцінних кормів чи 

додаткових кормів, описаних вище в пунктах (А) та (В) 



    Ці готові продукти, відомі в торгівлі як "премікси", являють собою складні суміші, що 

складаються з ряду речовин (іноді називаних добавками), склад і співвідношення яких 

змінюються залежно від вимог тваринництва. Ці речовини підрозділяються на три групи: 

    (1) Речовини, що поліпшують травлення і забезпечують добру засвоюваність кормів, а 

також зберігають здоров’я тварин: вітаміни чи провітаміни, амінокислоти, антибіотики, 

кокцидіостати, мікроелементи, емульгатори, ароматизувальні речовини, збудники апетиту 

і т.д. 

    (2) Речовини, призначені для запобігання псуванню кормів (особливо жировмісних 

компонентів) до згодовування їх тваринам, такі як стабілізатори, антиокислювачі і т.д. 

    (3) Речовини, що є носіями і складаються з одного чи більше органічних поживних 

речовин (маніоки чи соєвого борошна, крупи, дрібних крупок, дріжджів, різних відходів 

харчової промисловості і т.д.) або неорганічних речовин (наприклад, магнезиту, крейди, 

каоліну, солі, фосфатів). 

    Концентрація речовин, описаних вище в пункті 1, та природа носія визначаються так, 

щоб, зокрема, забезпечити гомогенну дисперсію і змішання цих речовин у комбікормах, в 

які додаються ці продукти. 

    За умови використання для годівлі тварин до цієї категорії готових продуктів також 

включаються: 

    (а) готові продукти, що складаються з декількох мінеральних речовин; 

    (b) готові продукти, що складаються з активної речовини типу, описаного вище в пункті 

(1), з носієм, наприклад, продукти процесу виробництва антибіотиків, одержувані простим 

сушінням маси, тобто всього об’єму бродильного чана (переважно міцелію, культурного 

живильного середовища та антибіотика). Суха речовина, що вийшла в результаті, 

(стандартизована шляхом додання органічних і неорганічних речовин або 

нестандартизована), в якій вміст антибіотиків зазвичай змінюється в діапазоні 8-16 %, 

використовується як основна речовина для приготування, зокрема, преміксів (англ. 

premіxes). 

    Готові продукти цієї групи не слід, проте, плутати з деякими продуктами, 

використовуваними для ветеринарних цілей. Останні зазвичай можна розпізнати за 

їхньою лікарською природою, більш високою концентрацією активної речовини і часто за 

фасуванням. 

    До цієї товарної позиції також включаються: 

    (1) готовий корм для кішок, собак і т.д., що складається з суміші м’яса, м’ясних 

субпродуктів та інших інгредієнтів, розфасований у герметичні місткості, вміст яких 

приблизно достатній для одноразової годівлі; 

    (2) галети для собак чи інших тварин, приготовлені зазвичай з борошна, крохмалю або 

зернових продуктів, змішаних з кормовими шкварками чи м’ясним кормовим борошном; 

    (3) солодкі готові продукти, що містять чи не містять какао, призначені лише для 

годівлі собак або інших тварин. 



    (4) готовий корм для птахів (наприклад, що складається з проса, насіння канаркової 

трави, обрушеного вівса і насіння льону, використовуваний як основний або повноцінний 

корми для хвилястих папужок) чи риб. 

    Готовий корм для тварин цієї товарної позиції часто розфасовують у вигляді гранул 

(дивись Загальні положення до цієї групи). 

    До цієї товарної позиції не включаються: 

    (а) гранули, приготовлені з одного продукту чи з суміші декількох продуктів, які як такі 

включаються до однієї специфічної товарної позиції, навіть з добавкою зв’язувальної 

речовини (меляси, крохмалевмісних речовин) у пропорції не більше 3 мас. % (товарні 

позиції 0714, 1214, 2301 і т.д.); 

    (b) прості суміші з зерна зернових культур (група 10), борошна зернових культур або 

борошна бобових рослин (група 11); 

    (c) готові продукти, що можуть бути використані або для годівлі тварин, або для 

споживання людиною, у тих випадках, коли в процесі виробництва враховані природа, 

чистота і співвідношення інгредієнтів, виконані вимоги гігієни і, якщо доцільно, нанесені 

на упакування позначення чи будь-яка інша інформація, що стосується їхнього вживання 

(товарна позиція 1901 або 2106, зокрема); 

    (d) рослинні відходи, рослинні залишки та побічні продукти товарної позиції 2308; 

    (e) вітаміни, визначеного або невизначеного хімічного складу, або суміші цих сполук, 

розчинені або не розчинені в будь-якому розчиннику або стабілізовані доданням 

антиокислювачів або протизлежувальних агентів, адсорбовані на носії (субстраті) або із 

застосуванням захисного покриття, наприклад желатинового, воскового, жирового і т. д., 

за умови, що кількість доданих речовин, носія (субстрату) або покриття (покривного 

матеріалу) не перевищує кількості, необхідної для зберігання або транспортування 

продуктів, та що додання таких речовини, носія (субстрату) або покриття (покривного 

матеріалу) не змінює властивостей вітамінів та не переводить їх в стан, який підходить 

для специфічного використання, а не для основного застосування (товарна позиція 2936). 

    (f) інші продукти групи 29; 

    (g) лікарські засоби товарної позиції 3003 або 3004; 

    (h) білкові речовини групи 35; 

    (іj) препарати, які за своєю природою є антимікробними дезинфікуючими засобами, 

використовувані у виробництві кормів для тварин з метою контролю за небажаними 

мікроорганізмами (товарна позиція 3808); 

    (k) проміжні продукти процесу виробництва антибіотиків, одержувані під час фільтрації 

та першому ступені екстракції, а також залишки цього процесу з вмістом антибіотиків 

зазвичай не більше 70% (товарна позиція 3824). 
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