
Додаток 4 
до Технічного регламенту назв 
текстильних волокон і відповідне 
етикетування та маркування вмісту 
складників сировинного складу 
текстильних виробів 
(підпункт 2.12.2 пункт 2.12) 

 
ПЕРЕЛІК  

текстильних виробів, для яких етикетування  
або маркування не є обов’язковим 

 
1. Пов’язки, що підтримують рукав. 
2. Ремінці для годинників з текстильних матеріалів. 
3. Етикетки та емблеми. 
4. Кухонні прихватки з наповнювачем, виготовлені з текстильних 

матеріалів. 
5. Чохли для кофейників та чайників. 
6. Нарукавники. 
7. Муфти, крім виготовлених з ворсових тканин. 
8. Штучні квіти. 
9. Подушечки для голок. 
10. Канва з нанесеним рисунком. 
11. Текстильні вироби, що є ґрунтовими та підкладковими для полотна, а 

також підсилювачами жорсткості. 
12. Виготовлені текстильні вироби, що були у вжитку, якщо вони явно 

зазначені як такі. 
13. Гетри. 
14. Інші, ніж нові упаковки, що продаються як такі. 
15. Галантерейні товари та шорно-сідельні вироби з текстильних матеріалів. 
16. Туристичні вироби з текстильних матеріалів. 
17. Вишиті вручну гобелени, готові або незавершені, матеріали для їх 

виготовлення, в тому числі нитки для вишивання, що продаються окремо 
від канви і спеціально призначені для використання в таких гобеленах. 

18. Застібки "блискавки". 
19. Ґудзики і пряжки, обтягнуті текстильними матеріалами. 
20. Обкладинки для книг з текстильних матеріалів. 
21. Іграшки з текстильних матеріалів. 
22. Текстильні частини взуття. 
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23. Підставки столові, що мають кілька компонентів з площиною поверхні  
не більше ніж 500 см2. 

24. Прихватки та серветки. 
25. Текстильний декор для пасхальних яєць. 
26. Косметички. 
27. Кисети для тютюну з текстильної тканини. 
28. Футляри для окулярів, сигарет і сигар, запальничок та гребінців  

з текстильних матеріалів. 
29. Чохли для мобільних телефонів та портативних медіа-плеєрів  

з поверхнею не більше ніж 160 см2. 
30. Спортивні захисні предмети, крім рукавиць, з текстильних матеріалів. 
31. Несесери. 
32. Сумки для предметів догляду за взуттям з текстильних матеріалів. 
33. Вироби для поховання з текстильних матеріалів. 
34. Вироби одноразового використання, крім вати. 
35. Текстильні вироби, до яких застосовуються правила національної 

фармакопеї, та такі, що виготовляються згідно з цими правилами, 
неодноразові бандажі для медичного і ортопедичного використання  
та ортопедичні текстильні вироби в цілому. 

36. Текстильні вироби, включаючи троси, канати та шпагати, з урахуванням 
пункту 11 додатка 5, зазвичай призначені: 

для використання як компонентів обладнання при виготовленні  
та обробленні товарів; 

для застосування у машинах, установках (наприклад, для опалення, 
кондиціонування повітря або освітлення), побутових та інших приладах, 
автомобілях та інші транспортних засобах, або для їх експлуатації, 
технічного обслуговування чи оснащення, окрім брезентових тентів  
та текстильних аксесуарів для моторних транспортних засобів,  
що продаються окремо від транспортного засобу. 

37. Текстильні вироби для захисту та безпеки, а саме: рятувальні пояси, 
парашути, рятувальні жилети, рятувальні жолоби, протипожежні 
пристрої, куленепробивні жилети та спеціальний захисний одяг 
(наприклад, для захисту від вогню, хімічних речовин тощо). 
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38. Надувні споруди (наприклад, спортивні зали, виставкові стенди або 
складські приміщення), за умови, що надається інформація про 
експлуатаційні якості та технічні специфікації цих виробів. 

39. Вітрила. 
40. Одяг для тварин. 
41. Прапори та знамена. 


