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Жодну частину цього документа, що охороняється законом про авторське 
право видавця, не може бути відтворено чи скопійовано в будь-якій формі або 
будь-якими засобами (графічними, електронними або механічними, 
враховуючи фотокопіювання, запис, запис на магнітних носіях, або шляхом 
знімання інформації) без письмового дозволу видавця. 
 
Цей документ є перекладом з англійської мови оригінального документа. У разі 
виникнення сумнівів або виявлення відмінностей між перекладом та 
оригінальним документом, версія англійською мовою завжди матиме 
переважну роль та вважатиметься правильною. 
 
Примітка до перекладу. Переклад здійснено за підтримки Національного 
представництва FSC в Україні (Україна, м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 19, 
3 поверх, офіс 116, тел.: +380442236845, e-mail: info@fsc.org.ua).  
Національне представництво FSC в Україні не несе ніякої відповідальності за 
можливі збитки від помилок, відхилень або інтерпретацій цього перекладу. 
Оригінальна англійська версія цього документа знаходиться на www.ic.fsc.org. 
Переклад доступний з 28.07.2017. 
 
Друковані копії цього документа призначені тільки для довідкової мети. Задля 
забезпечення роботи саме з останньою версією, будь ласка, використовуйте 
електронні копії на сайті FSC (ic.fsc.org). 

 

 
Лісова опікунська рада / Рада розпорядників лісів (FSC®) є незалежною, 
неприбутковою, неурядовою організацією, що створена для підтримки 
екологічно прийнятного, соціально вигідного та економічно життєздатного 
управління світовими лісами. 
 
Бачення FSC полягає у тому, що ліси світу мають задовольняти соціальні, 
екологічні та економічні права і потреби теперішнього покоління без шкоди для 
майбутніх поколінь. 

mailto:policy.standards@fsc.org
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Вступ 

Цей документ має використовуватися як додаток до «FSC-STD-40-004: 
Сертифікація ланцюга постачання» задля класифікації груп продукції FSC. 

Перелік груп продукції організації, охоплених FSC сертифікацією ланцюга 
постачання, буде публічно доступним на веб-сайті бази даних сертифікатів FSC 
(www.info.fsс.org). 

Цей документ буде регулярно оновлюватися з метою кращого відображення 
зростаючого переліку продукції, охопленої сертифікатами ланцюга постачання 
FSC. 

 

Примітка щодо використання цього додатку до стандарту 

Усі аспекти цього стандарту вважаються нормативними, включно зі сферою 
застосування, датами набуття чинності, посиланнями, термінами та 
визначеннями, таблицями і додатками, якщо не зазначене інше. 

  

http://www.info.fsс.org/
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A. Сфера застосування 

Цей додаток до стандарту обумовлює номенклатуру типів продукції, яка повинна 
використовуватися утримувачами сертифікатів з метою класифікації груп 
продукції FSC. 

 

B. Дати набуття чинності 

Цей додаток до стандарту набуває чинності 01 січня 2014 р. Усі утримувачі 
сертифікатів повинні відповідати вимогам цього документу починаючи з 01 січня 
2014 р. 

 

C. Посилання 

Наступні пов’язані документи є необхідними для застосування цього документу.  
У випадку  посилання без наведення номеру версії стандарту, слід розуміти, що 
посилання здійснюється на останню редакцію відповідного документу (включно з 
будь-якими поправками). 

FSC-STD-40-004 Сертифікація ланцюга постачання 

 

D. Терміни і визначення 

Для потреб цього стандарту, використовуються терміни та визначення, наведені 
у FSC-STD-01-002 EN FSC Глосарій термінів, а також наступні: 

Корок агломерований (Agglomerated cork stoppers) – корки, вироблені з 
гранул кори коркового дерева, які утворюються при виробництві натуральних 
корків. 

Банер (Banner) – демонструється шляхом встановлення на підставку або 
кріплення, зазвичай, за розміром більший за плакат. 

Корок комбінований (Bar-top cork stopper) – корок, у якого корпус  виготовлено 
з корка, а капсулу – з іншого матеріалу. 

Столярна плита, рейковий щит (Blockboard) – композиційний деревинний 
матеріал, характеризується наявністю проміжного шару, який складається з 
рейок, брусків або дощечок.  

Дошки, готова продукція (Boards, finished) – деревина у вигляді готової 
продукції (формована, стругана або шліфована), нарізана у вигляді елементів 
стандартного розміру (ширина і товщина, наприклад, менше 1 дюйма або 2,54 
см), яка використовується у столярно-будівельному секторі. 

Буль (Boule) – усі необрізні дошки, які отримано з однієї колоди. 

Брошура (Brochure, pamphlet) – різновид листівки. 
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Каталог (Catalogue) – публікація, яка містить перелік асортименту товарів 
компанії. 

Крейдований папір* (Coated paper) – папір, призначений для друку і інших 
графічних потреб, вкритий з однієї або з обох сторін мінералами, такими як 
каолін, карбонат кальцію тощо. Покриття може бути здійснено різними методами, 
як у ході машинних, так і ручних операцій, і може бути доповнене сатинуванням. 
Крейдований папір з деревинної маси (також відомий як coated groundwood) 
виготовляється з волокон, отриманих, переважно (90%), в процесі механічного 
перетирання деревини у водному середовищі. Крейдований папір, що не містить 
деревинної маси (також відомий як coated freesheet і чистоцелюлозний папір 
повного крейдування) отримується, переважно (90%), в процесі хімічного 
виробництва целюлози. 

Кольматовані корки (Colmated corks) – натуральний корок, у якому пори 
(сочевички) герметизовані корковим пилом, який утворюється у ході доведення 
розмірів натуральних корків. Для забезпечення адгезії коркового пилу до пор 
(сочевичок), використовується FDA-вид природної смоли, гумовий клей і, інколи, 
клей на водній основі.  

Пресована деревина (Деревинно-шаруватий пластик, Compressed wood) – 
деревина, яка зазнала ущільнення під дією тиску. 

Гофрований картон (Corrugated fibreboard, corrugated board, corrugated 
cardboard) – комбінований матеріал на паперовій основі, що складається з 
рифленого гофрованого заповнювача і одного або двох зовнішніх плоских шарів 
личкувального картону. 

Креп (Crepe) – папір, вкритий ґрунтовкою, крепований для утворення складок або 
збірок. 

Покриття для підлоги (Decking) – покриття підлоги, яке зазвичай 
використовується для терас (низька або високо піднята плоска платформа). 

Очищена від фарби целюлозна маса* (Deinked pulp) – маса, утворена з 
переробленого паперу (рекуперованого паперу, макулатури), очищена від фарби 
(чорнила) та інших забруднюючих речовин. 

Пиломатеріал стандартного розміру, готова продукція (Dimensional 
timber/lumber, finished) – готова продукція з деревини (формована, стругана або 
шліфована), яка використовується в будівництві і має стандартизовану ширину і 
товщину (наприклад 2x4 дюйми, 5x10 см). 

Целюлоза для хімічної переробки (Целюлоза з хімічного волокна, віскозна 
целюлоза, Dissolving pulp) – целюлозна маса, що складається практично з 
чистої целюлози. Також називається целюлозою високої чистоти. 

Відходи лісопиляння (Обрізки, Edging, Splinter) – грубо обрізані, часто конічні 
з загостреними вершинами обрізки пиломатеріалів. 

Етанол (Ethanol) – алкоголь, ферментований з натуральних деревинних цукрів, 
які екстрагуються з відпрацьованого сульфітного лугу, отриманого у ході варіння 
спеціальних сортів целюлозної маси. 
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Брус неквадратного перерізу (Flitch) – необрізний дерев’яний брус 
неквадратного перерізу. 

Гофрований шар картону (Fluting) – гофрований заповнювач між шарами 
личкувального картону, що входить до складу гофрованого картону. 

Рекламна листівка (Флаєр, Flyer) – окрема друкована сторінка, без складок, 
іноді називається листівкою. 

Паливна деревина (Дров'яна деревина, Енергетична деревина, Fuelwood) – 
круглі лісоматеріали або інші частини (зрубаного) дерева, які використовуються 
для виробництва енергії, наприклад, лучина, колоті дрова, тріска, деревинні 
пелети, в’язки хворосту, розпалювачі, також відомі як дрова паливні. 

Клеєний брус (Деревинно-композиційний матеріал з шарів шпону, 
ГЛЮЛАМ, Glued laminated timber, GLULAM, manufactured trusses) – тип 
структурного продукту, який складається з декількох шарів пиломатеріалів 
стандартного розміру, склеєних між собою. 

Жиронепроникний папір (Воскований папір, Greaseproof paper) – папір, який 
є непроникним для масла або жиру і зазвичай використовується при приготуванні 
їжі або для пакування  харчової продукції. 

Смолиста камедь (Gum resin) – тверда форма смоли, яка виробляється шляхом 
нагрівання свіжої рідкої камеді з метою випаровування летких рідких компонентів 
терпенів. 

Гамак (Hammock) – підвіс, облаштований між двома точками кріплення, 
використовується для гойдання, сну або відпочинку. 

I-подібна балка (I-Joist) – складається з полотна і двох фланців. Полотно 
(зазвичай з OSB або фанери) затиснуте між верхнім і нижнім фланцем (зазвичай 
LVL або пиломатеріал). 

Меблі для громадських установ (Institutional casework) – меблі, 
використовувані в освітніх і медичних закладах, таких як школи, медичні 
установи, лабораторії. 

Ламінат (Laminate flooring) – багатошарова штучна продукція для 
облаштування підлоги, отримувана шляхом сплавляння у процесі ламінування. 
Ламінат імітує дерево (або в деяких випадках камінь) за допомогою шару 
фотографічної аплікації, розміщеним під прозорим захисним шаром. Внутрішній 
ядровий шар, як правило, складається з меламінової смоли і деревинно-
волокнистих матеріалів. 

Деревинний шаруватий пластик (Laminated compressed wood, densified 
wood) – складається з ламінованих листів шпону, які ущільнюють під тиском.  

LVL-брус (Шаруватий деревинно-композиційний матеріал зі шпону, 
Laminated Veneer Lumber, LVL) – шаруватий пиломатеріал зі шпону, LVL-брус 
складається зі шпону (зазвичай товщиною 1/7 - 1/10 дюйма) котрий розміщується 
вздовж виробу (за винятком деяких видів нашарувань, до яких включають 1-2 
поперечних шари для поліпшення формостійкості). Окремі елементи LVL-брусу 
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зазвичай склеюються за допомогою фенолформальдегідного в’яжучого, які 
тверднуть при високій температурі і тиску. 

Ламіновані плити (Laminboard) – деревинно-композиційний матеріал, який 
містить проміжний шар, що складається з розміщених вертикально смуг 
лущеного шпону. 

Журнал (Magazine) – видання, яке зазвичай видається регулярно, щонайменше 
чотири рази на рік. 

Гнуто-клеєні фанерні заготовки подвійної кривизни (Формована фанера, 
Moulded plywood) – фанерні заготовки, сформовані під впливом тепла і вологи, 
які мають особливе призначення, наприклад, сидіння для крісел. 

Архітектурний облом (Moulding) – смужка матеріалу, використовувана для 
вкривання переходів між поверхнями або для оздоблення. 

Газетний папір* (Newsprint) – папір, який використовується, зазвичай, для друку 
газет. Він виготовляється, переважно, з механічної деревинної маси та / або 
макулатури, з невеликою кількістю наповнювача або без нього. Вага зазвичай 
коливається від 40 до 52 г/м2, але може сягати 65 г/м². Газетний папір шліфується 
або злегка сатинується, є білим або злегка забарвленим і використовується в 
рулонах для типографського, офсетного або флексодруку. 

Недеревинна лісова продукція (Non-timber forest product) – вся лісові 
продукція, за винятком деревини, в тому числі інші матеріали, отримувані з 
деревинних рослин, такі як смола, камедь і листки, а також будь-які інші види 
продукції рослинного і тваринного походження. До цієї категорії належить 
насіння, плоди, горіхи, мед, декоративні рослини та інші продукція лісу, якщо вони 
були вироблені у лісовому секторі. Склад цієї категорії продукції не обмежується 
наведеними вище прикладами. 

Записник (Notebook, notepad, writing pad, drawing pad) – книга чи зошит, що 
складається з сторінок для заміток, часто розграфлених, використовується для 
різних цілей, включаючи записи заміток, малювання тощо. Вони можуть мати різні 
розміри. Записники також відомі під назвою блокнотів, креслярських колодок та 
ін. 

Папір (Paper) – матеріал, виготовлений у вигляді тонких, легких, гнучких листів з 
деревинної целюлозної маси або інших волокнистих речовин, як правило, 
використовується для записів, малювання, друку, або в якості пакувального 
матеріалу. 

Картон (Paperboard cardboard, containerboard, boxboard) – матеріал, 
виготовлений у вигляді товстих, важких, жорстких листів з деревинної 
целюлозної маси або інших волокнистих речовин, як правило, використовується 
для виробництва гофрованого картону (гофрокартону) або картонних коробок. 
Іноді називають тарним або коробковим картоном. 

PSL-брус (Деревинно-композиційний матеріал з паралельними пучками 
волокон, Parallel Strand Lumber, PSL) – PSL-брус складається з довгих пучків 
шпону, укладених паралельно і склеєних для утворення готового виробу. Як і 
LVL-брус та клеєний брус GLULAM, цей продукт використовується для 
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виробництва балок, риґелів і розпірок, де потрібна висока міцність на згин. PSL-
брус також часто використовується в якості несучих колон. 

Паркет (Parquet flooring) – геометрична мозаїка, складена з суцільних 
деревинних частин. Використовується для покриття підлоги. 

Деревинно-стружкові плити (Particleboard, chipboards) – деревинно-
композиційний матеріал, який виготовляється з деревинних часток (в основному 
стружки та щепи). 

Плакат (Poster) – друкована паперова продукція, призначена для прикріплення 
до стіни або до вертикальної поверхні. 

Пресшпан (Пресований картон, Pressboard) – плитний матеріал, який 
виготовляється шляхом спресовування шарів паперу. 

Залізнична шпала (Railway sleeper/tie) – прямокутний дерев’яний брус, який 
використовується в якості основи для залізничних колій. 

Термографічний папір в рулонах (Rolled thermal paper) – термографічний 
папір, намотаний у рулони (наприклад, рулони паперу, які використовуються для 
друку чеків касовими апаратами). 

Деревина у круглому вигляді (Кругляк, Кряж, Roundwood) – зрубана, з 
обрубаними гілками, якщо застосовне – розроблена на сортименти і, якщо 
застосовне – окорована деревина, яка виступає сировиною для подальшого 
виробництва. Наприклад, комбінований кряж, фанерний кряж, шпальний кряж, 
рудникова стійка та промислові сортименти. 

Тирса (Shaving, sawing, sawdust) – дрібні частинки деревини, отримувані в 
якості побічної продукції при розпилюванні. 

Обапіл (Slab) – зовнішня частина колоди з грубим краєм, утворюється при 
розпилюванні. 

Деревинні плити з опорядженою поверхнею (Smooth-surface panels) – 
деревинно-стружкові плити, поверхневий шар яких складається з волокон. 

Кондиціонер ґрунту (Soil conditioner) – матеріал, що використовується для 
поліпшення фізико-хімічних і біологічних властивостей ґрунту. 

Стілець (Табурет, Stool) – вид меблів без спинки або підлокітників.  

Субстрати для рослин (Substrates for plants) – живильне середовище для 
рослин. 

Технічний корок (Technical cork stopper) – корки, які складаються з дуже 
щільного корпусу з агломератного корку з дисками з натурального корку, 
приклеєними на одному або обох кінцях виробу. 

Термографічний папір (Thermographic paper) – папір, який змінює свій колір 
при нагріванні. 
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Промислова деревина (Timber) – деревина на будь-якому з етапів від 
зрубування до готової для використання в якості конструкційного матеріалу для 
будівництва або деревинної маси для виробництва паперу. У цій класифікації 
термін «промислова деревина» також використовується як синонім терміну 
«пиломатеріали». 

Калька (Translucent paper) – папір, який дифузно пропускає світло. 

Некрейдований папір (Uncoated paper) – папір, який не має будь-яких 
покриттів, таких як мінерали або латекс. Некрейдований папір, як правило, 
використовується для копіювання або у якості паперу для друку. 

Шпон (Veneer) – тонкі шари деревини, тонші за 6 мм. 

Фанера зі шпону (Veneer plywood) – матеріал, який складається з паралельних 
шарів шпону. 

Смуга шпону (Veneer strip) – шпон шириною до 80 мм. 

Папір для обгортання * (Wrapping papers) – папір, що використовується, 
переважно, для обгортання та пакування, виготовлений з будь-якої комбінації 
первинних та перероблених волокон, може бути біленим або небіленим. Може 
піддаватися різним процесам обробки та/або маркування. Категорія включає 
крафт-папір, інші сорти крафт-паперу для обгортання, сульфітний і 
жиронепроникний (воскований) папір. 

Деревинне борошно (Wood flour) – подрібнена до порошкоподібної 
консистенції деревина. Консистенція дуже схожа на пісок або дрібну тирсу, але 
може змінюватися від дрібного порошку до приблизного розміру рисового зерна. 

Деревинна вовна (Wood wool, Excelsior) – тонкі, еластичні деревинні волокна, 
що утворюються при струганні, також відома під назвою «деревинне волокно». 

*Визначення CEPI – Конфедерації європейської целюлозно-паперової 
промисловості. 
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Класифікація продукції FSC 

У наведеній нижче таблиці представлено номенклатуру типів продукції, яка 
повинна використовуватись утримувачами сертифікатів для класифікації груп 
продукції FSC у відповідності до вимог FSC-STD-40-004 Сертифікація ланцюга 
постачання. 
 
ДЕРЕВИННА ПРОДУКЦІЯ 
 

Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Приклади 

W1 
Необроблена 
деревина 
 
Rough wood 

W1.1 
Деревина у 
круглому вигляді 
(колоди) 
 
Roundwood (logs) 

  

W1.2 
Паливна 
деревина 
 
Fuel wood 

  

W1.3 
Гілки 
 
Twigs 

  

W2 
Деревинне вугілля 
 
Wood charcoal 

  Наприклад, 
деревинне вугілля 
для мангалів. 

W3 
Деревина у вигляді 
тріски або 
деревинних часток 
 
Wood in chips or particles 

W3.1 
Деревинна 
тріска 
 
Wood chips 

  

W3.2 
Тирса 
 
Sawdust 

  

W3.3  
Деревинна 
стружка 
 
Wood shavings 

  

W3.4 
Деревинна 
вовна 
(Деревинне 
волокно) 
 
Wood wool 

  

W3.5 
Деревинне 
борошно 
 
Wood flour 
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W3.6 
Деревинні 
пелети 
 
Wood pellets 

  

W3.7 
Тирсобрикети 
 
Sawdust briquettes 

  

W4 
Просочена 
деревина 
(імпрегнована 
антисептиками) / 
оброблена 
деревина 
 
Impregnated/treated wood 

W4.1 
Просочена 
деревина у 
круглому вигляді 
 
Impregnated roundwood 

  

W4.2 
Просочені 
залізничні шпали 
 
Impregnated railway 
sleepers/ties 

  

W4.3 
Просочені 
стандартні 
пиломатеріали, 
лісоматеріали 
або фанера 
 
Treated dimensional 
lumber, 
timber or plywood 

W4.3.1 
Просочений 
клеєний 
ламінований 
брус 
 
Treated glued laminated 
timber 

 

W4.3.2 
Просочені 
пиломатеріали, 
з’єднані в шип 
(клин) 
 
Treated finger jointed 
lumber 

 

W5 
Щільна деревина 
(пиляна, 
розщеплена, 
стругана або 
лущена) 
 
Solid wood (sawn, chipped, 
sliced or peeled) 

W5.1 
Фанерний кряж і 
булі (дубовий 
кряж, що 
розпилюється на 
дошки) 
 
Flitches and boules 

  

W5.2 
Дошка з масиву 
дерева 
 
Solid wood boards 

 Наприклад, чорнові 
пиломатеріали, 
блокове рейкове 
заповнення щитів,  
столярний щит, 
бондарний кряж. 

W5.3 
Брус 
 
Beams 
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W5.4 
Обрізний 
пиломатеріал 
(дошка для 
обшиття) 
 
Planks 

  

W5.5 
Стовпи і палі 
 
Poles and piles 

  

W5.6 
Залізничні 
шпали, не 
просочені 
 
Railway sleepers/ties, 
not 
impregnated 

 Наприклад, 
залізничні шпали. 

W5.7 
Необроблені 
лісоматеріали 
для виробництва 
паркетного 
покриття 
 
Raw wood for parquet 
flooring 

 Наприклад, 
деревинні колоди, 
фризи, бруски. 

W5.8 
Обаполи і 
відходи 
лісопиляння 
 
Slabs and edgings 

  

W5.9 
Олівцева 
дощечка 
 
Pencil slats 

  

W6 
Продукція 
стругального 
виробництва 
 
Products from planing mill 

W6.1 
Пиломатеріали 
стандартного 
розміру, готова 
продукція 
 
Dimensional timber and 
lumber, finished 

  

W6.2 
Пиломатеріали 
нестандартного 
розміру 
 
Non-dimensional timber 
and lumber 
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W6.3 
Дошки, готова 
продукція 
 
Boards, finished 

  

W7 
Шпон 
 
Veneer 

W7.1 
Лущений шпон 
 
Peeled veneer 

  

W7.2 
Струганий шпон 
 
Sliced veneer 

  

W7.3 
Пиляний шпон 
 
Sawn veneer 

  

W7.4 
Обрізки шпону 
 
Veneer strips 

  

W8 
Деревинні плити 
 
Wood panels 

W8.1 
Фанера 
 
Plywood 

W8.1.1 
Ламінована 
плита 
 
Laminboard 

 

W8.1.2 
Фанера 
 
Veneer plywood 

 

W8.2 
Деревинно-
стружкові плити 
 
Particleboard 

W8.2.1 
Меламінова 
деревинно-
стружкова плита 
 
Melamine particleboard 

 

W8.2.2 
Шпонована 
(личкована 
шпоном) 
деревинно-
стружкова плита 
 
Veneered particleboard 

 

W8.2.3 
Орієнтовано-
стружкова плита 
 
Oriented Strand Board 
(OSB) 

 

W8.2.4 
Деревинні плити 
з опорядженою 
поверхнею 
 
Smooth-surface panel 
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W8.2.5 
Цементно-
стружкова плита 
 
Wood cement 
particleboard 

 

W8.2.6 
Гіпсокартон 
 
Plasterboard 

 

W8.2.7 
Композиційний 
плитний 
матеріал з 
соломи 
 
Strawboard 

 

W8.2.8 
Сортована 
деревинно-
стружкова плита 
 
Graded particleboard 

 

W8.3 
Деревинно-
волокнисті плити 
 
Fibreboard 

W8.3.1 
Деревинно-
волокниста 
плита високої 
щільності (HDF) 
 
High-density fibreboard 
(HDF) 

 

W8.3.2 
Деревинно-
волокниста 
плита середньої 
щільності (MDF) 
 
Medium-density 
fibreboard (MDF) 

 

W8.3.3 
Деревинно-
волокниста 
плита низької 
щільності (LDF) 
 
Softboard 

Наприклад, 
ізоляційні та 
шумоізоляційні 
плити. 

W8.3.4 
Деревинно-
волокниста 
плита середньо-
високої 
щільності 
(MHDF) 
 
Medium-hard-fibreboard 
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W9 
Конструктивні 
вироби з деревини 
 
Деревинно-
композиційні 
матеріали 
 
Engineered wood products 

W9.1 
Пиломатеріали, 
з’єднані у шип 
 
Finger jointed wood 

  

W9.2 
LVL-брус 
 
Laminated veneer 
lumber 
(LVL) 

  

W9.3 
PSL-брус 
 
Parallel strand lumber 
(PSL) 

  

W9.4  
Деревинно-
композиційний 
матеріал з 
деревинної 
вовни 
(деревинного 
волокна) 
 
Wood-wool board 

  

W9.5 
Плита з масиву 
деревини 
 
Solid-wood board 

  

W9.6 
Клеєний брус 
GLULAM 
 
Glued laminated timber 
(GLULAM) 

  

W9.7 
І-подібні балки 
 
I-joists, I-beams 

  

W9.8 
Деревинний 
шаруватий 
пластик 
 
Laminated compressed 
wood 

  

W9.9 
Композиційна 
плита 
 
Composite board 

  

W9.10 
Пресована 
деревина 
Compressed wood 
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W9.11 
Деревинно-
пластикові 
композиційні 
матеріали 
 
Wood-plastic 
composites 

  

W10 
Дерев’яне 
пакування та 
подібні продукція 
 
Wood package and similar 

W10.1 
Суцільне 
дерев’яне 
пакування 
 
Solid wood packaging 

  

W10.2 
Бобіни для 
кабелів 
 
Cable-drums 

  

W10.3 
Палети та 
піддони 
 
Pallets and skids 

  

W10.4 
Бондарні вироби 
 
Cooper's products 

  

W10.5 
Контейнерна 
підлога 
 
Container flooring 

  

W11 
Будівельні 
матеріали з 
деревини 
 
Wood for construction 

W11.1 
Двері та дверні 
коробки 
 
Doors and door frames 

  

W11.2 
Вікна та віконні 
рами 
 
Windows and window 
frames 

  

W11.3 
Східці 
 
Stairs 

  

W11.4 
Ширми 
 
Dividers 
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W11.5 
Покриття для 
підлоги 
 
Flooring 

W11.5.1 
Ламінат 
 
Laminate flooring 

 

W11.5.2 
Паркет 
 
Parquet flooring 

Наприклад, збірні 
паркетні панелі, 
паркетні дощечки. 

W11.5.3 
Дошка для 
підлоги 
 
Plank flooring 

 

W11.5.4 
Підлога з 
деревинних 
зрізів 
 
Wood-block flooring 

 

W11.5.5 
Підлога з 
композиційних 
матеріалів 
 
Engineered flooring 

 

W11.6 
Брами та 
гаражні ворота 
 
Gates and garage doors 

  

W11.7 
Зовнішнє 
обшиття стін 
 
Wall cladding 

  

W11.8 
Архітектурні 
обломи 
 
Mouldings 

 Наприклад, обломи 
з MDF, 
м’яколистяної 
деревини. 

W11.9 
Джакузі та сауни 
 
Hot tubs and sauna 

  

W11.10 
Дерев’яна 
ізоляція 
 
Wooden insulation 

  

W11.11 
Віконні жалюзі, 
ролети, віконниці 
та інше 
 
Window blinds, shutters 
and similar 
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W11.12 
Будинки та 
елементи 
будівель 
 
Houses and building 
elements 

  

W11.13 
Морські 
конструкції, 
окрім кораблів 
 
Marine constructions, 
except boats 

  

W11.14 
Ферми та дахи 
 
Trusses and roofs 

  

W11.15 
Дахівка 
 
Roofing tiles 

  

W12 
Меблі для 
приміщень 
 
Indoor furniture 

W12.1 
Шафи 
 
Cabinet 

  

W12.2 
Меблі, 
виготовлені на 
замовлення 
 
Custom furniture 

 Наприклад, 
виготовлені на 
замовлення шафи, 
вбудовані столи, 
конторки, стійки 
тощо. 

W12.3 
Столи 
 
Tables 

  

W12.4 
Ліжка 
 
Beds 

  

W12.5 
Дивани і крісла 
 
Couches and armchairs 

  

W12.6 
Стільці і 
табурети 
 
Chairs and stools 

  

W12.7 
Офісні меблі 
 
Office furniture 
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W12.8 
Меблі для 
громадських 
установ 
 
Institutional casework 

 Наприклад, меблі 
для лабораторій, 
шкіл, лікарень. 

W12.9 
Гардероби 
 
Wardrobes 

  

W12.10 
Шафи для 
посуду, серванти 
і скрині 
 
Cupboards and chests 

  

W12.11 
Кухонні робочі 
поверхні 
 
Kitchen countertops 

  

W12.12 
Частини меблів 
 
Parts of furniture 

  

W12.13 
Полиці 
 
Shelves 

  

W13 
Меблі для 
зовнішнього 
використання та 
садові меблі 
 
Outdoor furniture and 
gardening 

W13.1 
Садові меблі 
 
Garden furniture 

W13.1.1 
Садові столи 
 
Garden tables 

 

W13.1.2 
Садові лави 
 
Garden benches 

 

W13.1.3 
Садові стільці і 
табуретки 
 
Garden chairs and 
stools 

 

W13.1.4 
Гамаки та 
основи для 
гамаків 
 
Hammocks and 
hammock 
frames 

 

W13.2 
Трельяжі та 
перголи 
 
Trellis and plant support 
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W13.3 
Накриття та 
парасолі 
 
Shelters and parasols 

 Наприклад, 
альтанки. 

W13.4 
Загорожі, опори 
для загорож, 
стовпи 
 
Fences, fence stakes, 
pales 

  

W13.5 
Настили, 
риштування, 
садові бруси 
 
Decking and garden 
sleepers 

  

W13.6 
Садові 
будиночки 
 
Garden sheds 

  

W13.7 
Інші меблі для 
зовнішнього 
використання та 
продукція для 
садівництва 
 
Other outdoor furniture 
and 
gardening products 

 Наприклад, ящики 
для квітів, палісади, 
дерев’яні ящики 
для зберігання 
обладнання 
зовнішнього 
використання. 

W14 
Музичні 
інструменти 
 
Musical instruments 

W14.1 
Струнні музичні 
інструменти 
 
Keyboard musical 
instruments 

 Наприклад, 
скрипки, гітари, 
арфи. 

W14.2 
Клавішні музичні 
інструменти 
 
Keyboard musical 
instruments 

 Наприклад, 
фортепіано, органи. 

W14.3 
Духові музичні 
інструменти 
 
Wind or mouth-blown 
musical instruments 

 Наприклад, 
кларнети, гобої, 
фаготи. 

W14.4 
Ударні музичні 
інструменти 
 
Percussion instruments 

 Наприклад, 
барабани, бонго. 
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W14.5 
Частини 
музичних 
інструментів 
 
Parts of musical 
instruments 

 Наприклад, гітарні 
грифи. 

W15 
Вироби для 
рекреації 
 
Recreational goods 

W15.1 
Обладнання для 
дитячих 
майданчиків 
 
Playground equipment 

 Наприклад, 
каруселі, гойдалки, 
гірки, канатні 
дороги і тарзанки, 
будиночки тощо. 

W15.2 
Ігри та іграшки з 
дерева 
 
Toys and games made 
with wood 

  

W15.3 
Спортивні 
товари 
 
Sporting goods 

W15.3.1 
Велосипеди 
 
Bicycles 

 

W15.3.2 
Бити, палиці, 
стовпи, весла 
 
Bats, sticks, poles and 
paddles 

 

W15.3.3 
Лижі і сноуборди 
 
Boards and skis 

 

W15.3.4 
Інші спортивні 
товари 
 
Other sporting goods 

Наприклад, 
дерев’яні м’ячі, 
колодки для йоги. 

W16 
Домогосподарські 
вироби 
 
Household articles 

W16.1 
Дерев’яні рами 
 
Wooden frames 

 Наприклад, рами 
для картин, 
фотографій, 
дзеркал. 

W16.2 
Мітли, щітки, 
держаки для 
щіток 
 
Brooms, brushes and 
brush handles 

 Наприклад, корпуси 
щіток, їх ручки, 
гребінці. 

W16.3 
Столові 
прибори, 
кухонне 
приладдя тощо 
 
Tableware, kitchenware 
and similar 

 Наприклад, 
дерев’яні ложки, 
палички для їжі, 
зубочистки, млинки 
для перцю, набори 
для шашлику тощо. 
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W16.4 
Вішалки для 
одягу і прищіпки 
 
Clothes hangers and 
pegs 

  

W16.5 
Сидіння для 
туалету 
 
Toilet seats 

  

W16.6 
Сірники 
 
Matches 

  

W16.7 
Мишоловки 
 
Mousetraps 

  

W16.8 
Вентилятори 
 
Fans 

  

W16.9 
Драбини 
 
Ladders 

  

W16.10 
Приладдя та 
аксесуари для 
ванн 
 
Bath items or 
accessories 

 Наприклад, стільці, 
стільці для ванн, 
ванни. 

W17 
Дерев’яне 
канцелярське 
приладдя 
 
Stationery of wood 

W17.1 
Ручки 
 
Pens 

  

W17.2 
Олівці 
 
Pencils 

  

W17.3 
Лінійки 
 
Rulers 

  

W17.4 
Печатки 
 
Stamps 

  

W18 
Інша продукція з 
деревини 
 
Other manufactured wood 
products 

W18.1 
Шканти та 
токарні вироби з 
деревини 
 
Dowels and turnery 
parts of wood 
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W18.2 
Труни 
 
Coffins 

  

W18.3 
Дерев’яне 
медичне 
приладдя 
 
Medical supplies made 
of 
wood 

 Наприклад, 
ортопедичні 
продукція, протези, 
медичні шпателі. 

W18.4 
Інструменти, 
корпуси 
інструментів та 
ручки 
 
Tools, tool bodies and 
tool handles 

 Наприклад, 
молотки, сокири. 

W18.5 
Палички для 
морозива або 
цукерок 
 
Ice pop/lolly sticks  

  

W18.6 
Ювелірні вироби 
 
Jewellery 

  

W18.7 
Витвори 
мистецтва 
 
Works of art 

 Наприклад, 
інкрустація по 
дереву, дерев’яна 
мозаїка. статуетки 
тощо. 

W18.8 
Орнаментальні 
та декоративні 
об’єкти 
 
Ornamental & 
decorative 
objects 

  

W18.9 
Колеса 
 
Wheels 

  

W18.10 
Човни 
 
Boats 

 Наприклад, човни, 
каяки, каное.  

W18.11 
Дерев’яні 
запальнички 
 
Wooden lighters 
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W18.12 
Продукція для 
диких і свійських 
тварин 
 
Wildlife and pet products 

 Наприклад, 
гніздівлі, годівниці 
для птахів. 

W19 
Інша деревинна 
продукція, ніде 
більше не 
класифікована 
 
Other wood products not 
elsewhere classified 
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ПРОДУКЦІЯ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Приклади 

Р1 
Деревинна 
целюлозна 
маса 
 
Pulp 

Р1.1 
Деревинна 
маса, білена 
 
Mechanical pulp, 
bleached 

Р1.1.1 
Деревинна маса 
 
Groundwood 

 

Р1.1.2 
Опоряджена 
целюлоза 
 
Refiner pulp 

Наприклад, 
опоряджена 
деревинна маса 
(RMP), 
термомеханічна 
целюлоза (TMP), 
хемітермомеханічна 

целюлоза (CTMP). 

Р1.2 
Деревинна 
маса, небілена 
 
Mechanical pulp, 
unbleached 

Р1.2.1 
Деревинна маса 
 
Groundwood 

 

Р1.2.2 
Опоряджена 
целюлоза 
 
Refiner pulp 

Наприклад, 
опоряджена 
деревинна маса 
(RMP), 
термомеханічна 
целюлоза (TMP), 
хемітермомеханічна 
целюлоза (CTMP). 

Р1.3 
Технічна 
целюлоза, 
білена 
 
Chemical pulp, 
bleached 

  

Р1.4 
Технічна 
целюлоза, 
небілена 
 
Chemical pulp, 
unbleached 

  

Р1.5 
Напівцелюлоза, 
білена 
 
Semi-chemical pulp, 
bleached 

  

Р1.6 
Напівцелюлоза, 
небілена 
 
Semi-chemical pulp, 
unbleached 
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Р1.7 
Целюлоза для 
хімічної 
переробки 
 
Dissolving pulp 

Р1.7.1 
Спеціальна 
целюлоза 
 
Specialty cellulose 

Наприклад, 

Р1.7.2 
Похідні целюлози 
 
Cellulose derivatives 

Наприклад, 
целюлозні етери 
(прості ефіри), 
целюлозні естери 
(складні ефіри), 
ацетилцелюлоза, 
нітроцелюлоза. 

Р1.7.3 
Плівка з 
регенерованої 
целюлози 
 
Regenerated cellulose film 

 

Р1.7.4 
Штучний шовк та 
інші синтетичні 
волокна 
 
Rayon and other synthetic 
fibres 

Наприклад, 
штучний шовк, 
текстильні волокна, 
нитки, віскоза.  

Р1.8 
Целюлозна 
маса з 
рекуперованого 
паперу 
(макулатури) 
 
Pulp from recovered 
paper 

Р1.8.1 
Очищена від 
фарби целюлозна 
маса з 
рекуперованого 
паперу 
(макулатури) 
 
Recovered pulp, deinked 

 

Р1.8.2 
Неочищена від 
фарби целюлозна 
маса з 
рекуперованого 
паперу 
(макулатури) 
 
Recovered pulp, not 
deinked 

 

Р2 
Папір 
 
Paper 

Р2.1 
Папір для 
копіювання, 
друку, 
листування 
 
Copying, printing, 
communication paper 

Р2.1.1 
Крейдований папір 

 

Р2.1.2 
Некрейдований 
папір 

 

Р2.2 
Газетний папір 
 
Newsprint 
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Р2.3 
Обгортувальний 
та пакувальний 
папір 
 
Wrapping and 
packaging 
paper 

 Наприклад, крафт-
папір, 
жиронепроникний 
папір, 
обгортувальний 
крафт-папір, 
крейдований крафт-
папір. 

Р2.4 
Спеціальний 
папір 
 
Specialty paper 

Р2.4.1 
Просочений папір 
 
Impregnated papers 

 

Р2.4.2 
Основа для 
світлочутливого 
паперу 
 
Photographic base papers 

 

Р2.4.3 
Термографічний 
папір 
 
Thermographic papers 

Наприклад, 
термотрансферний 
папір. 

Р2.4.4 
Калька 
 
Translucent papers 

 

Р2.4.5 
Самокопіювальний 
та копіювальний 
папір 
 
Self-copying and carbon 
papers 

Наприклад, 
копіювальний папір, 
трансферний папір, 
гектографічний 
папір. 

Р2.4.6 
Сигаретний папір 
 
Cigarette papers 

 

Р2.4.7 
Фільтрувальний 
папір 
 
Filter papers 

Наприклад, папір 
для чайних 
пакетиків. 

Р2.4.8 
Креповий папір 
 
Crepe papers 

 

Р2.4.9 
Тиснений та 
перфорований 
папір 
 
Embossed paper and 
perforated paper 
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Р2.4.10 
Паперово-
композиційні 
матеріали 
 
Composite papers 

 

Р2.4.11 
Основа для 
шпалер 
 
Wallpaper base 

Наприклад, основа 
для шпалер. 

Р2.4.12 
Безпечний папір 
(для документів, 
які не припускають 
фальшування) 
 
Security paper 

Наприклад, 
банкнотний папір, 
ваучери, купони. 

Р2.5 
Папір ручного 
виготовлення 
 
Hand-made papers 

 Наприклад, 
японський папір, 
васі. 

Р2.6 
Косметичний 
папір 
 
Tissue paper 

  

Р3 
Картон 
 
Paperboard 

Р3.1 
Некрейдований 
картон 
 
Uncoated paperboard 

  

Р3.2 
Крейдований 
картон 
 
Coated paperboard 

 Наприклад, 
суцільний білений 
картон, суцільний 
небілений картон, 
білений картон з 
перероблених 
волокон. 

Р3.3  
Пресшпан 
 
Pressboard 

  

Р3.4 
Ламінований 
картон 
 
Paperboard laminates 

Р3.4.1 
Ламінований 
картон тактового 
пресування 
високим тиском 
(HPDL, HPL) 
 
High-pressure laminates 
(HPDL, HPL) 
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Р3.4.2 
Ламінований 
картон тактового 
пресування 
низьким тиском 
(LPL) 
 
Low-pressure laminates 
(LPL) 

 

Р3.4.3 
Ламінований 
картон 
неперервного 
пресування (CPL) 
 
Continuous pressure 
laminates (CPL) 

 

Р3.5 
Металізований 
картон 
 
Metalized paperboard 

 Наприклад, картон 
металізований 
перенесенням, 
картон 
металізований 
безпосереднім 
нанесенням, картон 
ламінований 
металізованою 
плівкою, картон 
ламінований 
фольгою. 

Р3.6  
Креповий картон 
 
Crepe paperboard 

  

Р4 
Гофрований 
папір та картон 
 
Corrugated paper and 
paperboard 

Р4.1 
Картон лайнер 
або тест-лайнер 
 
Linerboard or testliner 

  

Р4.2 
Картон флютинг 
(внутрішній 
гофрований 
шар) 
Fluting 

  

Р4.3 
Гофрокартон 
 
Corrugated fibreboard 

  

Р5 
Пакування та 
обгортка з 
паперу 
Packaging and 
wrappings of 
paper 

Р5.1 
Картонне 
пакування 
 
Cardboard packaging 

 
 

 Наприклад, 
кольорові коробки, 
подарункові 
коробки. 
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Р5.2 
Пакування з 
гофрокартону 
 
Corrugated paper 
packaging 

 Наприклад, коробки 
з гофрокартону. 

Р5.3 
Мішки та 
торбини з 
паперу 
 
Sacks and bags of 
paper 

 Наприклад, 
господарські сумки, 
пакети. 

Р5.4 
Паперова 
упаковка для їжі 
 
Food wrapping paper 

  

Р5.5  
Картонне 
пакування для 
напоїв та рідкої 
їжі 
 
Carton pack for 
beverages 
and liquid food 

  

Р5.6 
Яєчні лотки 
тощо 
 
Egg boxes and similar 

  

Р5.7 
Пакування та 
етикетки для 
оптичних дисків 
 
Optical disc packaging 
and 
Covers 

 Наприклад, 
етикетки для CD та 
DVD. 

Р6 
Домогоспо-
дарські і 
санітарні 
вироби з 
целюлози та 
паперу 
 
Household and 
sanitary pulp 
and paper products 

Р6.1 
Серветки для 
чищення та 
паперові 
рушники 
 
Cleaning tissues and 
paper towels 

 Наприклад, 
серветковий папір, 
очищувальні 
серветки. 

Р6.2 
Папір для 
носовичків і 
освіжаючих 
серветок 
 
Facial tissues and 
refreshing tissues 

 

  



 

FSC-STD-40-004a V2-1 
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ FSC  

  
– 32 of 40 – 

 

Р6.3 
Пелюшки / 
серветки 
 
Napkins / serviettes 

  

Р6.4 
Туалетний папір 
 
Toilet paper / bathroom 
tissue 

  

Р6.5 
Санітарні 
рушники, 
тампони, 
підгузки тощо 
 
Sanitary towels, 
tampons, diapers and 
similar 

  

Р6.6 
Скатертини 
 
Tablecloths 

  

Р6.7 
Столовий посуд 
 
Dinnerware 

 Наприклад, чашки, 
тарілки, підставки. 

Р6.8 
Паперове/целю-
лозне медичне 
приладдя 
 
Medical supplies made 
of pulp/paper 

 Наприклад, 
лікарняні халати, 
мазки. 

Р7 
Паперове 
канцелярське 
приладдя з 
друком або без 
нього 
 
Stationery of paper 
(printed and unprinted) 

Р7.1 
Записники 
 
Notebooks 

 Наприклад, 
учнівські зошити. 

Р7.2 
Планшети 
 
Pads 

 Наприклад, 
блокноти для 
листів. 

Р7.3 
Папки для 
файлів 
(швидкозшивачі) 
 
File folders 

 Наприклад, офісні 
папки. 

Р7.4 
Термографічний 
папір у рулонах 
 
Rolled thermal paper 

 Наприклад, папір 
для касових 
апаратів. 
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Р7.5 
Поштові та 
вітальні листівки 
 
Post and greeting cards 

  

Р7.6 
Конверти 
 
Envelopes 

  

Р7.7 
Гуммований 
папір 
 
Gummed papers 

 Наприклад, замітки 
Post-it. 

Р7.8 
Клейкі етикетки 
 
Adhesive labels 

 Наприклад, поштові 
етикетки. 

Р7.9 
Перевідний 
папір 
 
Transfers 

  

Р7.10 
Поштові марки 
 
Postage stamps 

  

Р8 
Друковані 
матеріали 
 
Printed materials 

Р8.1 
Книги 
 
Books 

  

Р8.2 
Журнали 
 
Magazines 

  

Р8.3 
Газети 
 
Newspaper 

  

Р8.4 
Рекламні 
матеріали 
 
Advertising materials 

 Наприклад, 
каталоги, флаєри, 
плакати, банери. 

Р8.5 
Візитівки 
 
Business cards 

  

Р8.6 
Календарі, 
щоденники, 
органайзери 
 
Calendars, diaries and 
organisers 
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Р8.7 
Паперові ігри та 
іграшки 
 
Toys and games made 
with paper 

 Наприклад, пазли, 
гральні карти. 

Р8.8 
Шпалери 
 
Wallpapers 

  

Р9 
Бобіни, 
котушки, 
рулони тощо 
 
Bobbins, spools, rolls 
and 
similar 

   

Р10 
Інша продукція 
целюлозно-
паперової 
промисловості, 
ніде більше не 
класифікована 
 
Other pulp and paper 
products not elsewhere 
classified 
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НЕДЕРЕВИННА ЛІСОВА ПРОДУКЦІЯ 

Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Приклади 

N1 
Кора 
 
Barks 

   

N2 
Кондиціонери 
ґрунту та 
субстрати для 
рослин 
 
Soil conditioner and 
substrates for plants 

  Наприклад, 
мульча з кори. 

N3 
Корок та вироби з 
корка 
 
Cork and articles of cork 

N3.1 
Натуральний 
корок, свіжий або 
виварений 
 
Natural cork, raw or boiled 

  

N3.2 
Корковий пил 
 
Cork powder 

  

N3.3 
Коркові гранули 
 
Cork granules 

  

N3.4 
Корки 
 
Cork stoppers 

 Наприклад, 
натуральні, 
технічні, 
кольматовані, 
агломератні, з 
додатковим 
верхом корки, а 
також корки для 
газованих / 
шампанських 
вин. 

N3.5 
Рулони і панелі з 
пресованого 
корка 
 
Rolls and panels of 
compressed cork 

  

N3.6 
Коркові диски 
 
Cork disks 

  

N3.7 
Вироби з корка 
 
Articles of cork 
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N4 
Солома, лоза, 
ротанг тощо 
 
Straw, wicker, rattan and 
similar 

N4.1 
Ротангова 
тростина 
(необроблена) 
 
Rattan cane (rough form) 

 Наприклад, 
вербові гілки, 
матеріал для 
плетіння корзин, 
дахів. 

N4.2 
Ротангові плетені 
вироби 
(опоряджені)  
 
Rattan taper (clean, 
peeled and spitted) 

  

N4.3 
Декоративні 
об’єкти і елементи 
плетіння 
 
Decorative objects and 
wickerwork 

  

N4.4 
Ротангові меблі 
 
Rattan furniture 

  

N4.5 
Частини 
ротангових 
меблів 
 
Rattan furniture 
components 

  

N5 
Бамбук і вироби з 
бамбука 
 
Bamboo and articles of 
bamboo 

N5.1 
Натуральний 
бамбук 
 
Natural bamboo 

  

N5.2 
Їстівний бамбук 
 
Edible bamboo 

  

N5.3 
Паливний бамбук 
 
Fuel bamboo 

 Наприклад, 
пелети, вугілля. 

N5.4 
Бамбукова 
фанера 
 
Bamboo plywood 

 Наприклад, 
фанера і OSB. 

N5.5 
Бамбукове 
покриття для 
підлоги 
 
Bamboo flooring 
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N5.6 
Бамбукові меблі 
 
Bamboo furniture 

  

N5.7 
Бамбукове 
домогосподарське 
приладдя та 
плетені вироби 
 
Bamboo household 
articles and wickerwork 

 Наприклад, 
корзини, 
контейнери, 
мати, капелюхи, 
гребінці, щітки, 
рами. 

N5.8 
Бамбуковий 
текстиль 
 
Bamboo textiles 

  

N5.9 
Бамбуковий оцет 
 
Bamboo vinegar 

  

N5.10 
Бамбукова маса 
 
Bamboo pulp 

  

N6 
Рослини і 
частини рослин 
 
Plants and parts of plants 

N6.1 
Квіти 
 
Flowers 

  

N6.2 
Трави, папороті, 
мохи та 
лишайники 
 
Grasses, ferns, mosses 
and lichens 

  

N6.3 
Цілі рослини або 
дерева 
 
Whole trees or plants 

N6.3.1 
Новорічні дерева 
 
Christmas trees 

 

N6.4 
Соснові шишки 
 
Pine cones 

  

N7 
Природний клей, 
камедь, олія та їх 
похідні 
 
Natural gums, resins, oils 
and derivatives 

N7.1 
Гума / Латекс 
 
Rubber/ Latex 

N7.1.1 
Натуральна гума 
 
Natural rubber 

 

N7.1.2 
Покришки 
 
Tyres 

 

N7.1.3 
М’ячі 
 
Balls 

 



 

FSC-STD-40-004a V2-1 
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ FSC  

  
– 38 of 40 – 

 

N7.1.4 
Взуття 
 
Footwear 

 

N7.1.5 
Матраси та 
подушки зі 
спіненої гуми 
 
Rubber foam pillows and 
mattresses 

 

N7.1.6 
Балата, 
гуттаперча, 
гваюла, чікл 
 
Balata, gutta-percha, 
guayule, chicle 

 

N7.1.7 
Інші вироби з 
гуми 
 
Other manufactured 
articles of rubber 

 

N7.2 
Смолиста камедь 
 
Gum resin 

 Наприклад, 
гуміарабік, 
трагакантова 
камедь, гумігут, 
ладан, мирра.  

N7.3 
Смола та вироби 
зі смоли 
 
Resin and manufactured 
resin products 

 Наприклад, 
даммарова 
смола, смола 
елемі, смола 
сандаракового 
дерева, 
канадський 
ялицевий 
бальзам, 
бензойна смола, 
дьоготь, політура, 
мазі, фіміам.  

N7.4 
Танін 
 
Tannin 

  

N7.5 
Ефірні олії 
 
Essential oils 

 Наприклад, 
камфорна олія, 
олія 
бразильського 
горіха,  
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N8 
Хімічна, медична 
та косметична 
продукція 
 
Chemical, medicinal and 
cosmetic products 

N8.1 
Етанол 
 
Ethanol 

 

  

N8.2 
Лікарські рослини 
та вироби 
 
Medicinal plants and 
products 

  

N8.3 
Фармацевтична 
сировина 
 
Pharmaceutical raw 
materials 

 Наприклад, 
саліцилова 
кислота, хінін, 
паклітаксел, 
бетулінова 
кислота, екстракт 
цекропії, ніім. 

N8.4 
Косметична 
продукція та 
медичні 
препарати 
 
Cosmetics and health care 
products 

  

N8.5 
Деревинний оцет 
 
Wood vinegar 

  

N8.6 
Пірооцтова 
кислота 
 
Pyroligneous acid 

  

N9 
Їжа 
 
Food 

N9.1 
Горіхи 
 
Nuts 

 Наприклад, 
бразильські 
горіхи, кеш’ю. 

N9.2 
Чай 
 
Tea 

 Наприклад, листя 
падуба 
парагвайського, 
мате. 

N9.3 
Серцевина 
пальми 
 
Palm-hearts 

  

N9.4 
Гриби, трюфелі 
 
Mushrooms, truffles 

 Наприклад, гриби 
шіїтаке, 
мацутаке. 

N9.5 
Плоди 
 
Fruits 

 Наприклад, 
ягоди, плоди 
пальми асаі.  
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N9.6 
Харчова 
продукція на 
основі деревних 
соків 
 
Sap-based foods 

N9.6.1 
Кленовий сироп 
або цукор 
 
Maple syrup or sugar 

 

N9.6.2 
Березовий сироп 
або цукор 
 
Birch syrup or sugar 

 

N9.7 
Мисливська 
фауна 
 
Game 

 Наприклад, 
олень, кролик. 

N9.8 
Мед 
 
Honey 

  

N10 
Інша 
недеревинна 
лісова продукція, 
ніде більше не 
класифікована 
 
Other non-timber forest 
products not elsewhere 
classified 

   

 


