
- Чинні антидемпінгові, компенсаційні та спеціальні заходи щодо імпорту товарів 

в Україну, в яких ДП «Укрпромзовнішекспертиза» приймала участь у якості 

економічного радника 

 

№ 

п/п 
Назва товару Термін дії заходів Діючі заходи 

АНТИДЕМПІНГОВІ ЗАХОДИ 

Російська Федерація 

1.  
Абразивні 

інструменти 
з 03.2008 по 03.2013 

Остаточне антидемпінгове мито у розмірі – 

34,6 %. 

2.  
Нітрат амонію 

(аміачна 

селітра) 

з 06.2008 по 06.2013 

Остаточне антидемпінгове мито у розмірі: 

9,76% для ВАТ "Дорогобуж";  0% для ВАТ 

"МКХ ЄвроХім"; 11,91% для інших 

виробників. 

3.  
Стрілочні 

переводи 

з 11.2008 по 11.2013 

(За результатами 

перегляду термін дії 

остаточних заходів, 

подовжено на 5 років). 

Остаточне антидемпінгове мито у розмірі  – 

59,4%. (триває проміжний  перегляд) 

4.  
Метанол 

(метиловий 

спирт) 

з 02.2012 по 02.2017 

Остаточне антидемпінгове мито у розмірі: 

9,4% для ВАТ "Щекиноазот"; 0% для ВАТ 

"Невинномиський Азот", ВАТ 

"Новомосковська акціонерна компанія "Азот" 

та ВАТ "Мінерально-хімічна компанія 

"ЄвроХім"; 57,91% для інших виробників. 

5.  

Листове 

флоат-скло 

(скло 

термічно 

поліроване) 

з 05.2012 по 05.2017 

Остаточне антидемпінгове мито  

для експортера-виробника ТОВ "Гардіан 

стєкло Рязань", що розташоване за адресою: 

район Южний Промузел, 17 a, м. Рязань, 

390011, Російська Федерація:  

скло завтовшки від 3 мм до 3,5 мм включно – 

30,78 %,  

скло завтовшки більше 3,5 мм, але не більше 

4,5 мм – 5,11 %,  

скло завтовшки більше 4,5 мм, але не більше 

12 мм – 16,11 %; 

для інших виробників/експортерів: 

скло завтовшки від 3 мм до 3,5 мм включно – 

15,02 %,  

скло завтовшки більше 3,5 мм, але не більше 

4,5мм – 14,93 %, 

скло завтовшки більше 4,5 мм, але не більше 

12 мм – 16,33 % 

Китайська Народна Республіка 

6.  
Лампи 

розжарюванн

я електричні  

з 10.2007 по 10.2012 

(за результатами 

перегляду термін дії 

остаточних заходів, 

подовжено на 5 років) 

Остаточне антидемпінгове мито у розмірі – 

74,63%. 

(триває перегляд заходів у зв'язку з 

закінченням строку їх застосування) 

7.  

Побутова 

холодильна та 

морозильна 

техніка 

з 03.2008 по 03.2013 

Остаточне антидемпінгове мито у розмірі: 0 

% для експортерів "Samsung Electronics 

Overseas B.V.", "LG Electronics Overseas 

Trading FZE"; 135,45 % для інших 

експортерів. 



8.  
Молочна 

кислота 
з 07.2009 по 07.2014 

Остаточне антидемпінгове мито у розмірі  – 

31,8%. 

9.  

Полотно 

трикотажне 

ворсове 

(включаючи 

довговорсове 

полотно) та 

полотно 

махрове 

з 07.2009 по 07.2014 
Остаточне антидемпінгове мито у розмірі  – 

140%. 

10.  Шприци з 11.2009 по 11.2014 

Остаточне антидемпінгове мито: 

для шприців об’ємом 2 мл.  у розмірі -  24,36 

% 

для шприців об’ємом 5 мл. у розмірі – 54,15 

% 

для шприців об’ємом 10 мл. у розмірі – 

347,14 %. 

Республіка Білорусь 

11.  

Листове 

флоат-скло 

(скло 

термічно 

поліроване) 

з 05.2012 по 05.2017 

Остаточне антидемпінгове мито:  

скло завтовшки від 3 мм до 3,5 мм включно – 

29,95 %,  

скло завтовшки більше 3,5 мм, але не більше 

4,5мм – 0 %, 

скло завтовшки більше 4,5 мм, але не більше 

12 мм – 0 % 

Республіка Болгарія 

12.  

Листове 

флоат-скло 

(скло 

термічно 

поліроване) 

з 05.2012 по 05.2017 

Остаточне антидемпінгове мито: 

скло завтовшки від 3 мм до 3,5 мм включно – 

22,13 %,  

скло завтовшки більше 3,5 мм, але не більше 

4,5мм – 28,52 %, 

скло завтовшки більше 4,5 мм, але не більше 

12 мм – 23,20 % 

Республіка Польща 

13.  

Листове 

флоат-скло 

(скло 

термічно 

поліроване) 

з 05.2012 по 05.2017 

Остаточне антидемпінгове мито  

для експортера-виробника компанії 

"EUROGLAS POLSKA SP. Z.O.O.", що 

розташована за адресою: Осьєдле Ньєвладов 

65, 97-225, Уязд, Республіка Польща:  

скло завтовшки більше 3,5 мм, але не більше 

4,5 мм – 18,49%,  

скло завтовшки більше 4,5 мм, але не більше 

12 мм – 12,50 %; 

для інших виробників/експортерів: 

скло завтовшки від 3 мм до 3,5 мм включно – 

24,60 %,  

скло завтовшки більше 3,5 мм, але не більше 

4,5мм – 17,36 %,  

скло завтовшки більше 4,5 мм, але не більше 

12 мм – 17,44 % 

Турецька Республіка 



14.  

Побутова 

холодильна та 

морозильна 

техніка 

з 03.2008 по 03.2013 
Остаточне антидемпінгове мито у розмірі  - 

97,71 %. 

15.  

Листове 

флоат-скло 

(скло 

термічно 

поліроване) 

з 05.2012 по 05.2017 

Остаточне антидемпінгове мито  

скло товщиною від 3 мм до 3,5 мм включно – 

23,42%,  

скло товщиною більше 3,5 мм, але не більше 

4,5мм – 13,52%,  

скло товщиною більше 4,5 мм, але не більше 

12 мм – 12,96% 

Королівство Іспанія 

16.  Шприци з 11.2009 по 11.2014 

Остаточне антидемпінгове мито: 

для шприців об’ємом 5 мл. у розмірі -  10,54 

%, 

для шприців об’ємом 10 мл. у розмірі -  

196,38 %. 

Федеративна Республіка Німеччина 

17.  Шприци з 11.2009 по 11.2014 

Остаточне антидемпінгове мито для шприців 

об’ємом 10 мл.  

у розмірі -  37 %. 

Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії 

18.  Шприци з 11.2009 по 11.2014 

Остаточне антидемпінгове мито для шприців 

об’ємом 10 мл.  

у розмірі -  23 %. 

Республіка Корея 

19.  

Полотно 

трикотажне 

ворсове 

(включаючи 

довговорсове 

полотно) та 

полотно 

махрове 

з 07.2009 по 07.2014 
Остаточне антидемпінгове мито у розмірі  – 

27,99%. 

СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ 

Незалежно від країни походження 

20.  Сірники 

з 11.2012 по 11.2015 

(термін дії спеціальних 

заходів подовжено на 3 

роки) 

Спеціальне мито у розмірі: 

10,17 % на період 06.11.2012 - 05.11.2013, 

9,15 % на період 06.11.2013 - 05.11.2014,  

8,24 % на період 06.11.2014 - 05.11.2015 
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