
https://megamarket.ua/
https://megamarket.ua/
https://megamarket.ua/products/morozivo-tri-vedmedi-monaco-dessert-brownie-with-cherry-500g-h4
https://megamarket.ua/products/morozivo-tri-vedmedi-monaco-collection-shok-apelsin-05kg
https://megamarket.ua/products/morozivo-tri-vedmedi-monaco-dessert-berry-mille-feuille-500g-h4
https://megamarket.ua/
https://megamarket.ua/
https://megamarket.ua/products/morozivo-tri-vedmedi-monaco-dessert-brownie-with-cherry-500g-h4
https://megamarket.ua/products/morozivo-tri-vedmedi-monaco-collection-shok-apelsin-05kg
https://megamarket.ua/products/morozivo-tri-vedmedi-monaco-dessert-berry-mille-feuille-500g-h4
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Чай
в асортименті
ТМ «Lipton»
Україна 
80 г

47,50
35,50

Чай:
- «Earl Grey
Fantasy»;
- «Golden
Ceylon»;
- «Flying
Dragon»
ТМ «Greenfield»
Україна
200 г

96,60
64,90

77,50
51,90

Кава мелена:
- класична;
- «По-східному»;
- «Еспрессо.
Італьяно»
ТМ «Жокей»
Україна
225 г

Кава в зернах
«Espresso»
ТМ «Piazza del 
Caffe»
Україна
1 кг

281,60
188,80

Чай 
в асортименті
ТМ «Richard»
Україна
25х2 г

Чай
в асортименті
ТМ «Lovare»
Україна
15х2 г

Кава в зернах
«Crema»
ТМ «Movenpick»
Німеччина
500 г

280,50
199,90

Кава розчинна
«Gold»
ТМ «Nescafe»
Україна
120 г

Кава розчинна:
- «Monarch»;
- «Barista Americano»
ТМ «Jacobs»
Україна
155 г, 190 г

37,50
50,80

135,50
97,90 129,00

250,90

35,50
22,80

https://megamarket.ua/products/kava-nescafe-gold-rozchinna-sublimovana-120g-h16
https://megamarket.ua/products/kava-movenpick-cafe-crema-smazhena-v-zernah-500g
https://megamarket.ua/products/kava-jacobs-monarch-barista-americano-rozchinna-155g-h12
https://megamarket.ua/products/kava-jacobs-monarch-rozchinna-190g-h6
https://megamarket.ua/products/chaj-lipton-chinese-vase-zelenij-80g-h20
https://megamarket.ua/products/chaj-lipton-yellow-label-chornij-listovij-80g-h16
https://megamarket.ua/products/kava-zhokej-klasichna-melena-vu-225g-h20
https://megamarket.ua/products/kava-zhokej-melena-po-shidnomu-225g-h20
https://megamarket.ua/products/kava-jardin-espresso-smazhena-v-zernah-1000g
https://megamarket.ua/products/chaj-lovare-vishnevij-konfityur-15piramidok2g-h10
https://megamarket.ua/products/chaj-lovare-brizki-shampanskogo-15piramidok2g-h10
https://megamarket.ua/products/chaj-richard-royal-ceylon-chornij-252g
https://megamarket.ua/products/chaj-richard-royal-limemint-zelenij-252g
https://megamarket.ua/products/chaj-greenfield-earl-grey-fantasy-200g-h14
https://megamarket.ua/products/chaj-greenfield-flying-dragon-200g-h4
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42,50

Паштет в асортименті
ТМ «Valmis», Румунія
300 г

32,80

78,90

Гранола:
- з шоколадом;
- з ягодами
та йогуртом;
- з ягідним йогуртом, 
шоколадом зі смаком 
карамелі та кокосом
ТМ «Аха»
Україна
320 г

58,80

40,90
28,90

Молоко згущене:
- незбиране;
- з какао.
Вершки
ТМ «MamaMilla»
Україна
300 г, 320 г

Олія:
- оливкова
«Extra Vergine»;
- з виноградних 
кісточок
ТМ «Casa Rinaldi»
Італія
1000 мл

234,90
403,20

34,20
15,50

 
Приправа
в асортименті
ТМ «Santa Maria»
Естонія
3 г, 10 г, 11 г,
18 г, 24 г, 45 г

30,80
39,60

Маринад
в асортименті
ТМ «Easy grill»
Україна
170 г

72,00
45,90

Шинка свинина
рублена
ТМ «Power Banka»
Україна
340 г

55,90
42,90

Соус:
- «Sweet Chili»
з паприкою та чілі;
- «Salsa» з томатом;
- «BBQ» зі смаком 
бренді;
- «Chili» з халапеньо
ТМ «Торчин»
Німеччина
230 г

Макарони:
- «Спагетіні»;
- «Спагеті»;
- «Метелики»
ТМ «Чумак»
Україна
400 г

21,90
27,90

https://megamarket.ua/products/shinka-power-banka-svinina-rublena-zhb-340g-h14
https://megamarket.ua/products/pashtet-valmis-gusyachij-300g-h6
https://megamarket.ua/products/pashtet-valmis-kachkij-300g-h6
https://megamarket.ua/products/oliya-casa-rinaldi-olivkova-extra-vergine-1l
https://megamarket.ua/products/oliya-casa-rinaldi-z-vinogradnih-kistochok-1l1
https://megamarket.ua/products/priprava-santa-maria-perets-duhmyanij-tsilij-11g-h10
https://megamarket.ua/products/priprava-santa-maria-do-shashliku-sb-45g-h6
https://megamarket.ua/products/marinad-easy-grill-klasichnij-pryanij-170g-h15
https://megamarket.ua/products/marinad-easy-grill-irlandskij-viski-170g-h15
https://megamarket.ua/products/vershki-zguscheni-mamamilla-z-tsukrom-15-dpak-320g
https://megamarket.ua/products/moloko-zguschene-nezbirane-z-tsukrom-mamamilla-ukraina-300g-4820103342625
https://megamarket.ua/products/snidanok-axa-suhij-soft-granola-320g-h6
https://megamarket.ua/products/granola-axa-z-shokoladom-320g-h12
https://megamarket.ua/products/makaronni-virobi-chumak-spageti-400g
https://megamarket.ua/products/makaroni-chumak-meteliki-400g-h12
https://megamarket.ua/products/sous-torchin-chili-z-halapeno-230ml-sb-h6
https://megamarket.ua/products/sous-torchin-salsa-z-tomatami-230ml-sb-h6
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394,90
546,60

Ковбаса
«Московська»
с/к, в/ґ
ТМ «Алан»
Україна
1 кг

258,20
189,90

Сир «Вершковий» 50%
ТМ «Новгород-Сіверський», Україна
1 кг

70,10
53,90

Сосиски
«Шкільні» в/ґ
 ТМ «Алан»
Україна
350 г

197,50
149,90

Сосиски «Молочні» в/ґ
ТМ «Алан», Україна
1 кг

299,30
199,90

Балик «Ювілейний» к/в, в/ґ
ТМ «Фарро», Україна
1 кг

196,00
159,90

Сардельки «Швейцарські» з сиром в/ґ
ТМ «Ходорівський МК», Україна
1 кг

175,20
124,90

Сосиски з вершками та з філе індички в/ґ
ТМ «М’ясна Гільдія», Україна
1 кг

268,90

Сир для населення та дітей
від 3-х років 45%
ТМ «Клуб Сиру», Україна
1 кг

205,50
262,80
199,90

Сир «Тенеро» 50%
ТМ «Комо», Україна
1 кг

https://megamarket.ua/products/sosiski-alan-shkilni-pa-vg-350g-h10
https://megamarket.ua/products/sosiski-vershki-indichka-myasna-gildiya-vag
https://megamarket.ua/products/kovbasa-mm-moskovska-sk-vg-alan-vag
https://megamarket.ua/products/n-sosiski-molochni-var-no-vg-alan-kg
https://megamarket.ua/products/sardelki-mm-shvejtsarski-z-sirom-no-vg-hodorivskij-vagkg
https://megamarket.ua/products/balik-yuvilejnij-kv-vs-farro-kremenchuk-vag
https://megamarket.ua/products/sir-vershkovij-50-novgorod-siverskij-vagkg
https://megamarket.ua/products/sir-mm-tenero-brus-50-komo-vag
https://megamarket.ua/products/sir-mm-dityachij-premium-45-klub-siru-vagkg
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52,10
35,90

Сир м'який «Фета» безлактозна 45%
ТМ «Premialle», Україна
230 г

Ковбаса «Молочна» в/ґ
ТМ «М’ясна Гільдія», Україна
280 г

56,80
37,90

Бургер
«Веганський».
Нагетси
«Веганські»:
- класичні;
- з насінням
ТМ «Wanted Vegan»
Україна
230 г

205,80
124,90

57,40
44,90

Масло «Селянське» 73%
ТМ «Звени Гора», Україна
200 г

35,50
49,70

Сосиски
«Три корівки» в/ґ
ТМ «М’ясна Гільдія»
Україна
285 г

Ковбаски
для грилю
«Шашличні»
ТМ «Фарро»
Україна
1 кг

202,90
145,50

Сир:
- «Звенигородський
Екстра»;
- «Російський»;
- «Голландський»;
- «Сметанковий»
ТМ «ЗвениГора»
Україна
200 г

68,70
54,50

55,50
45,90

Сир: - «Звенигородський Екстра»;
- «Російський»; - «Голландський»  
ТМ «Звени Гора», Україна
150 г

Сир плавлений в асортименті
ТМ «Звени Гора», Україна
75 г

16,50
12,80

https://megamarket.ua/products/kovbasa-myasnyashki-molochna-var-vg-280g-h10
https://megamarket.ua/products?keyword=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%A8%D0%B0%D1%88%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BE
https://megamarket.ua/products/sosiski-tri-korivki-vg-myasna-gildiya-285g
https://megamarket.ua/products/burger-wanted-vegan-veganskij-2sht-230g
https://megamarket.ua/products/nagetsi-wanted-vegan-veganski-z-nasinnyam-2sht-230g
https://megamarket.ua/products/maslo-zvenigora-solodkovershkove-73-200g
https://megamarket.ua/products/sir-premialle-feta-bezlaktozna-45-230g-h8
https://megamarket.ua/products/sir-zvenigora-golandskij-bruskovij-50-fasovanij-200g
https://megamarket.ua/products/sir-zvenigora-smetankovij-50-fasovanij-200g
https://megamarket.ua/products/sir-zvenigora-rosijskij-50-150g
https://megamarket.ua/products/sir-zvenigora-zvenigorodskij-50-150g
https://megamarket.ua/products/sir-zvenigora-plavlenij-zi-smakom-kropu-ta-chasniku-75g-h15
https://megamarket.ua/products/sir-zvenigora-plavlenij-zi-smakom-gribiv-75g-h15
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Біфідойогурт
питний 1,5%
в асортименті
ТМ «Активіа»
Україна
580 г 

38,80
29,90

39,30

Сметана 20%
ТМ «Яготинська»
Україна
400 г

31,90

34,10

Молоко
ультрапастеризоване 
2,5%
ТМ «Бурьонка»
Україна
1000 г

25,90
50,60

Сир
кисломолочний
«Домашній» 5%
ТМ «Білоцерківський»
Україна
350 г

38,80

14,80
20,10

Йогурт 2,5%:
- вишня-черешня;
- полуниця-суниця;
- «Іспан. апельсин»; 
- персик-абрикос;
- «Лiсовi ягоди»;
- «Полуничне 
морозиво»
ТМ «Чудо»
Україна
270 г

45,60
32,90

Йогурт 1,5%
в асортименті
ТМ «Біла Лінія»
Україна
820 г

31,00

Сметана 15%
ТМ «Ферма»
Україна
350 г

23,90

Кефір 1%
ТМ «Молокія»
Україна
870 г

34,90
26,90

27,60
20,90

Молоко 2,5%
ТМ «Біла Лінія»
Україна
840 г

https://megamarket.ua/products/smetana-ferma-15-350g-stakan-x12
https://megamarket.ua/products/smetana-yagotinska-20-pe-400g
https://megamarket.ua/products/jogurt-chudo-25-polunitsya-sunitsya-270ml-h12
https://megamarket.ua/products/jogurt-chudo-25-persik-abrikos-270ml-h12
https://megamarket.ua/products/jogurt-chudo-25-lisova-yagoda-270ml-h12
https://megamarket.ua/products/sir-bilotserkivskij-domashnij-kislomolochnij-5-350g
https://megamarket.ua/products/kefir-molokiya-gustij-10-870g-h6
https://megamarket.ua/products/moloko-buronka-25-ultrapasterizovane-pure-pak-1l-h12
https://megamarket.ua/products/moloko-bila-liniya-840g-25-h12
https://megamarket.ua/products/jogurt-danone-aktivia-bezlaktoznij-15-580g-h6
https://megamarket.ua/products/jogurt-danone-aktivia-banan-kivi-15-580g
https://megamarket.ua/products/jogurt-bila-linya-pitnij-chereshnya-15-820g-h12
https://megamarket.ua/products/jogurt-bila-liniya-super-snidanok-polunitsya-820g
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Десерт сирковий
шоколадний 3,4%:
- банан;
- вишня;
- персик;
- полуниця-ківі;
- кокос
ТМ «Дольче»
Україна
350 г

37,90

Морозиво
ескімо
«Пломбір 1965»
в шоколадній глазурі
ТМ «Лімо»
Україна
80 г

13,50

Сирок в асортименті  3,9% 
ТМ «Агуша», Україна
100 г

11,90

14,90

22,70

Морозиво «Моно»
пломбір:
- у вафельному
цукровому ріжку;
- «Ескімо»
ТМ «Ласунка»
Україна
70 г

10,50
17,40

14,60

Десерт 5%:
- ваніль;
- какао;
- «Лимонне 
тістечко»
ТМ «Машенька»
Україна
150 г

12,90
16,40 18,6049,50

13,90
17,40

14,50
27,40

Морозиво «Kashtan»
пломбір в глазурі
зі смаком трюфеля:
- класичне;
- какао
ТМ «Рудь»
Україна
65 г

Сирок  в асортименті 4,2%
ТМ «Чудо», Україна
100 г

10,80
13,60

Йогурт 2,7%
в асортименті
ТМ «Агуша»
Україна
200 г

Йогурт
«Для дітей» 2,5%:
- груша-яблуко;
- чорниця-малина
ТМ «Яготинське»
Україна
200 г

https://megamarket.ua/products/morozivo-limo-1965-plombir-v-glazuri-80g
https://megamarket.ua/products/morozivo-lasunka-mono-plombir-18-70g-h20
https://megamarket.ua/products/morozivo-lasunka-mono-plombir-18-rizhok-70g-h20
https://megamarket.ua/products/morozivo-rud-kashtan-poltavskyi-z-kakao-u-korobtsi-65g-h20
https://megamarket.ua/products/morozivo-rud-kashtan-poltavskyi-u-korobtsi-65g-h20
https://megamarket.ua/products/sirok-chudo-zbitij-pivnichni-frukti-42-100g-h24
https://megamarket.ua/products/sirok-chudo-42-persik-grusha-100g-h20
https://megamarket.ua/products/sirok-dityachij-agusha-zasinajko-polunbananmelisa-39-100g
https://megamarket.ua/products/sirok-agusha-imuniti-pechene-yabluko-39-100g-h12
https://megamarket.ua/products/jogurt-agusha-pitnij-malina-27-200g-h24
https://megamarket.ua/products/jogurt-agusha-pitnij-yabluko-grusha-27-200g-h24
https://megamarket.ua/products/desert-sirkovij-mashenka-z-kakao-5-150g-h8
https://megamarket.ua/products/desert-mashenka-smachnenka-vershkovij-z-vanilyu-5-150g-h10
https://megamarket.ua/products/desert-dolche-34-kokos-z-shokoladom-350g-h8
https://megamarket.ua/products/desert-dolche-34-polunitsya-kivi-z-shokoladom-350g-h8
https://megamarket.ua/products/jogurt-yagotinske-dlya-ditej-chornitsya-malina-25-sp-200g
https://megamarket.ua/products/jogurt-yagotinske-dlya-ditej-grusha-yabluko-25-sp-200g


www.megamarket.ua • www.shop.megamarket.ua4 замовлення товарів  www.megamarket.ua8

www.megamarket.ua  www.megamarket.ua  www.megamarket.ua  www.megamarket.ua  www.megamarket.ua  www.megamarket.ua 

11,50

Шоколад  «Aero» пористий
в асортименті
ТМ «Nestle», Україна
30 г

8,00 16,90
24,70

Шоколад:
- чорний;
- молочний
ТМ «Корона»
Україна
85 г

8,00

Кекс «Luppo»
із маршмеллоу
в молочному
шоколаді:
- з какао;
- класичний
ТМ «Solen»
Туреччина
30 г

5,00

202,00

Цукерки: - «Кара-Кум»; - «Червоний мак»;
- «Ліщина»
ТМ «Roshen», Україна
1 кг

175,00
138,50

Цукерки «Пташинне молоко» зі смаком:
- банана; - лимона; - малини
ТМ «Жако», Україна
1 кг

105,50
89,60

Цукерки: - «Joizy» ірис жувальний;
- «Шалена бджілка»; - «Сонячний жук»
ТМ «Roshen», Україна
1 кг

74,00

45,20

Печиво
ТМ «Oreo», Україна
228 г

34,90
9,40

Сухарики.
Сухарики
«Багет»
в асортименті
ТМ «Хрусteam»
Україна
60 г, 70 г

7,00
88,90

Пряник «Баварський»
ТМ «Деліція», Україна
900 г

59,90

https://megamarket.ua/products/batonchik-nestle-aero-30g-h24
https://megamarket.ua/products/shokolad-nestle-aero-molochnij-ta-bilij-poristij-polunitsya-30g
https://megamarket.ua/products/keks-luppo-dark-v-molochnomu-shokoladi-30g
https://megamarket.ua/products/keks-luppo-z-marshmellou-v-molshokoladi-30g-h12
https://megamarket.ua/products/shokolad-korona-chornij-85g-h30
https://megamarket.ua/products/shokolad-korona-molochnij-85g-h20
https://megamarket.ua/products/vk-tsukerki-roshen-kara-kum-vagkg-h6
https://megamarket.ua/products/tsukerki-roshen-chervonij-mak-vkf-kg-x6
https://megamarket.ua/products/vk-tsukerki-roshen-lischina-vagkg-h48
https://megamarket.ua/products/tsukerki-roshen-iris-joizy-zhuvalnij-vag
https://megamarket.ua/products/vk-tsukerki-zhelejni-roshen-shalenna-bdzhilka-frutti-vagkg-h6
https://megamarket.ua/products/vk-tsukerki-roshen-sonyachnij-zhuk-vagkg-h6
https://megamarket.ua/products/pechivo-oreo-z-kakao-ta-krem-nach-vanilnogo-smaku-228g-h12
https://megamarket.ua/products/pryaniki-delitsiya-zavarni-bavarski-09kg-h6
https://megamarket.ua/products/suhariki-hrusteam-smak-holodtsyu-z-hrinom-60g-h24
https://megamarket.ua/products/suhariki-hrusteam-baget-chotiri-siri-60g-h24
https://megamarket.ua/products?keyword=%D0%A6%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8+%D0%9F%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE+%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%BE+%D0%B2%D0%B0%D0%B3


Пиво:
- світле;
- темне
ТМ «Krusovice»
Україна
0,5 л

19,90
25,10

Вода
мінеральна:
- газована;
- негазована
ТМ «Sirab»
Азербайджан
1,5 л

28,80
19,90

Пиво світле
ТМ «Stella Artois»
Україна
0,5 л

33,70
22,90

Пиво «Blanc»
ТМ «Kronenbourg 1664»
Україна
0,46 л

22,50
31,50

33,50
24,90

Напій 
безалкогольний:
- ТМ «7UP»;
- «Апельсин»
ТМ «Mirinda»;
- ТМ «Pepsi Cola»
Україна
2 л

20,00
14,90

Чай холодний
в асортименті
 ТМ «Lipton»
Україна
1 л

Пиво світле
ТМ «Львівське»
Україна
2,4 л

51,70
39,00

Вода мінеральна:
- сильногазована;
- слабогазована;
- негазована;
- з ароматом лимона
ТМ «Карпатська 
джерельна»
Україна
1,5 л

11,90
9,00

Вода
мінеральна:
- негазована;
- слабогазована;
- №7 сильногазована
ТМ «Buvette»
Україна
1,5 л

11,40
8,50

Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями видана Головним управлінням державної фіскальної служби у м. Києві р.н. 26500308202005874 від 25.11.2020; 26590308202004497 від 26.10.2020 р.
Державною фіскальною службою України Головним управлінням ДФС у Київській області р.н. 10130308202101793 від 19.04.2021 р.; 10130308202100492 від 10.02.2021 р.; 10290308202005848 від 17.11.2020 р.; 
10130308202002635 від 10.06.2020 р.

https://megamarket.ua/products/pivo-kronenbourg-1664-blanc-sb-046l
https://megamarket.ua/products/pivo-stella-artois-zb-05l
https://megamarket.ua/products/pivo-stella-artois-05l
https://megamarket.ua/products/pivo-krusovice-cerne-temne-zb-05l
https://megamarket.ua/products/pivo-krusovice-cerne-05l
https://megamarket.ua/products/pivo-radomishl-krushovitse-svitle-05l-zb
https://megamarket.ua/products/pivo-krusovice-svetle-05l
https://megamarket.ua/products/pivo-lvivske-svitle-23l-h6
https://megamarket.ua/products/voda-mineralna-sirab-gazovana-15l-h6
https://megamarket.ua/products/voda-mineralna-sirab-negazovana-15l-h6
https://megamarket.ua/products/voda-mineralna-buvette-7-sg-15l-h6
https://megamarket.ua/products/voda-mineralna-buvette-slg-15l-h6
https://megamarket.ua/products/napij-bezalkogolnij-mirinda-apelsin-2l-h6
https://megamarket.ua/products/voda-7up-2l-h6
https://megamarket.ua/products/napij-lipton-chornij-chaj-nastrij-lita-kavun-ta-myata-1l-h6
https://megamarket.ua/products/napij-lipton-chaj-sunitsya-ta-zhuravlina-1l-h12
https://megamarket.ua/products/voda-mineralna-karpatska-dzherelna-silngaz-15l-h6
https://megamarket.ua/products/voda-mineralna-karpatska-dzherelna-slabgaz-15l-h6


Вино ігристе 
«Prosecco»:
- «Extra-Dry»;
- «Rose Brut»
ТМ «Torresella»
Італія
0,75 л

446,90
299,00

Вино ігристе
«Lambrusco»:
- «Bianco»;
- «Rosso»;
- «Rosato»
ТМ «Medici»
Італія
0,75 л

152,50
109,90

Вино ігристе:
- «Rose»;
- «Prosecco»; 
- «Asti»
ТМ «Mondoro»
Італія
0,75 л

289,90
439,50

Вино ігристе
«Prosecco»
ТМ «For Due»
Італія
0,75 л

347,80
179,90

Вино ігристе:
- «Asti Ice»;
- «Asti»;
- «Prosecco»
ТМ «Martini»
Італія
0,75 л

382,50
259,90

383,70
249,90

Вино ігристе
«Prosecco»:
- біле;
- рожеве
ТМ «Barocco»
Італія 
0,75 л

Вино  ігристе 
«Cava»:
- «Brut»;                            
- «Brut Nature»;                                     
- «Semi Sec»;
- «Rose»
ТМ «IL Lusio»
Іспанія            
0,75 л

271,90
169,90

Вино ігристе
«Prosecco»
ТМ «Gran Soleto»
Італія
0,75 л

295,50
179,00

Вермут ТМ «Martini» 
«Fiero» 0,75 л +
тонік ТМ «Schweppes» 1 л
Набір

305,50
209,90

Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями видана Головним управлінням державної фіскальної служби у м. Києві р.н. 26500308202005874 від 25.11.2020; 26590308202004497 від 26.10.2020 р.
Державною фіскальною службою України Головним управлінням ДФС у Київській області р.н. 10130308202101793 від 19.04.2021 р.; 10130308202100492 від 10.02.2021 р.; 10290308202005848 від 17.11.2020 р.; 
10130308202002635 від 10.06.2020 р.

https://megamarket.ua/products/vino-igriste-vedova-prosecco-millesimato-suhe-bile-075l-h3
https://megamarket.ua/products/vino-igriste-gran-soleto-prosecco-doc-075l-h3
https://megamarket.ua/products/vino-igriste-asti-mondoro-075l
https://megamarket.ua/products/vino-igriste-mondoro-prosecco-bile-ekstra-suhe-075l-h3
https://megamarket.ua/products/vino-igriste-mondoro-rose-075l
https://megamarket.ua/products/vino-igriste-barocco-prosecco-bile-suhe-075l-h3
https://megamarket.ua/products/vino-barocco-prosecco-rozheve-075l-x3
https://megamarket.ua/products/vino-igriste-torresella-prosecco-doc-rose-brut-075l-h6
https://megamarket.ua/products/vino-igriste-prosecco-torresella-bile-ekstrasuhe-075l-h3
https://megamarket.ua/products/vino-igriste-martini-prosecco-075l
https://megamarket.ua/products/vino-igriste-martini-asti-ice-075l-h3
https://megamarket.ua/products/vino-igriste-semi-il-lusio-ispaniya-075l-8410644122129
https://megamarket.ua/products/vino-igriste-nature-il-lusio-ispaniya-075l-8410644122112
https://megamarket.ua/products/vino-igriste-lumbrusco-rosso-075l-x6
https://megamarket.ua/products/vino-igriste-lumbrusco-rosato-075l-x6
https://megamarket.ua/products/vermut-martini-fiero750ml-schweppes-tonic-1l


Віскі.
Міцний лікер:
- «Apple»;
- «Honey»;
- «Red Stag»
ТМ «Jim Beam»
США
0,7 л

399,90
626,70

Алкогольний
напій
ТМ «Oakheart»
Італія
1 л

562,80
319,90

Коньяк 5*
ТМ «Асканели»
Грузія
0,5 л

269,20
152,90

Віскі
ТМ «Old Smuggler»
Велика Британія
0,7 л

376,00
259,00

Віскі
ТМ «Crabbie's 
Yardhead»
Шотландія
0,7 л

612,00
396,00

Ром:
- «Spiced»;
- «Carta Negra»
ТМ «Bacardi»
Італія
1 л

685,30
389,90

Текіла «Blanco»
ТМ «Espolon»
Мексика
0,75 л

770,80
529,90

Джин
ТМ «Martin Miller's»
Велика Британія
0,7 л

891,70
599,00

Віскі
ТМ «Dewar's»
Шотландія
0,7 л

570,30
329,00

Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями видана Головним управлінням державної фіскальної служби у м. Києві р.н. 26500308202005874 від 25.11.2020; 26590308202004497 від 26.10.2020 р.
Державною фіскальною службою України Головним управлінням ДФС у Київській області р.н. 10130308202101793 від 19.04.2021 р.; 10130308202100492 від 10.02.2021 р.; 10290308202005848 від 17.11.2020 р.; 
10130308202002635 від 10.06.2020 р.

https://megamarket.ua/products/konyak-askaneli-5-40-05l
https://megamarket.ua/products/rom-bacardi-oakheart-35-1l
https://megamarket.ua/products/napij-alkogolnij-jim-beam-honey-35-07l
https://megamarket.ua/products/napij-alkogolnij-jim-beam-apple-35-07l
https://megamarket.ua/products/viski-jim-beam-40-07l
https://megamarket.ua/products/viski-dewars-white-label-07l-x12
https://megamarket.ua/products/viski-old-smuggler-40-07l-h6
https://megamarket.ua/products/viski-crabbies-yardhead-07l
https://megamarket.ua/products/rom-bacardi-black-40-1l-h3
https://megamarket.ua/products/rom-bacardi-spiced-40-1l-h3
https://megamarket.ua/products/tekila-espolon-blanco-40-075l
https://megamarket.ua/products/dzhin-martin-millers-40-07l-h2


676,30
389,90

Вино сухе «9 Lives»:
- «Apasionado»
червоне;
- «Cabernet Sauvignon»
червоне;
- «Sauvignon» біле;
- «Chardonnay» біле
ТМ «Gato Negro»
Чілі
0,75 л

263,80
179,90

Вино: - «Colombard-
Chardonnay» біле сухе;
- «Shiraz» червоне сухе.
Вино н/сол.
«Medium Sweet»:
- рожеве; - біле
ТМ «JP. Chenet»
Франція
0,75 л

249,00
169,00

Вино «Chianti»
червоне сухе
ТМ «La Cacciatoria»
Італія
0,75 л

235,50
129,90

Лікер
ТМ «Aperol»
Італія
0,7 л

319,00
451,90

Вино сухе:
- «Pinot Grigio» біле;
- «Motepulciano d'Abruzzo» 
червоне;
- «Cabernet Merlot» 
червоне;
- «Trebbiano
Chardonnay» біле
ТМ «Gran Soleto»
Італія
0,75 л

191,90
119,00

Вино сухе
«Sauvignon»:
- біле; - рожеве
ТМ «Asymmetric»
Нова Зеландія 
0,75 л

315,50
219,90

Вино н/сол.
«Алазанська
долина»:
- біле; - червоне.
Вино: - «Сапераві»
червоне сухе;
- рожеве н/сол.
ТМ «Aznauri»
Україна
0,75 л

76,90
49,90

Вино сухе:
- біле; - червоне
ТМ «Faina»
Португалія
5 л

Вино н/сол.
«Алазанська
долина»:
- біле; - червоне
ТМ «Mimino»
Грузія
0,75 л

130,70
79,90

Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями видана Головним управлінням державної фіскальної служби у м. Києві р.н. 26500308202005874 від 25.11.2020; 26590308202004497 від 26.10.2020 р.
Державною фіскальною службою України Головним управлінням ДФС у Київській області р.н. 10130308202101793 від 19.04.2021 р.; 10130308202100492 від 10.02.2021 р.; 10290308202005848 від 17.11.2020 р.; 
10130308202002635 від 10.06.2020 р.

https://megamarket.ua/products/vino-cacciatora-chianti-chervone-suhe-075l-12-x2
https://megamarket.ua/products/vino-gran-soleto-cabernet-merlot-rubicon-075l
https://megamarket.ua/products/vino-gran-soleto-montepulciano-dabruzzo-075l
https://megamarket.ua/products/aperitiv-aperol-11-07l
https://megamarket.ua/products/vino-gato-negro-9-lives-apasionado-reserve-075l-h3
https://megamarket.ua/products/vino-gato-negro-9-lives-cabernet-sauvignon-075l-h3
https://megamarket.ua/products/vino-asymmetric-sauvignon-blanc-075l-h3
https://megamarket.ua/products/vino-asymmetric-sauvignon-blanc-blush-075l-h3
https://megamarket.ua/products/vino-jpchenet-colombard-chardonnay-075l-h3
https://megamarket.ua/products/vino-jpchenet-medium-sweet-blanc-075l-h3
https://megamarket.ua/products/vino-faina-bile-5l
https://megamarket.ua/products/vino-faina-suhe-chervone-5l
https://megamarket.ua/products/vino-mimino-alazani-valley-chervone-napivsolodke-075l-h6
https://megamarket.ua/products/vino-mimino-alazani-valley-bile-napivsolodke-075l-h6
https://megamarket.ua/products/vino-aznauri-seperavi-chervone-suhe-075l-h6
https://megamarket.ua/products/vino-aznauri-rozheve-nsol-075l-h6
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238,90
135,90

Засіб для прання в асортименті
ТМ «Silan»
2700 мл, 2775 мл

30,60
19,90

Губки кухонні «Minions».
Губки кухонні «Максима»
з хвилястою поверхнею
«Black»
ТМ «Фрекен Бок»
5 шт.,  5 шт.+1 шт.

Серветки вологі «New sticker 
педіатри»: - «100% cotton»;
- орг. екстракт оливи 
«Flushable»
ТМ «Smile Baby» 
50 шт.

100,60
64,90

Серветки господарчі вологі
з клапаном:
- «Універсальні»;
- «Антибактеріальні для дому»
ТМ «Фрекен Бок»
48 шт.

117,80
81,90

Засіб для унітазу в асортименті
ТМ «Bref»
3х50 мл, 3х50 г

128,10
88,90

Засіб для унітазу в асортименті
ТМ «Bref»
360 мл, 3х50 г, 3х42 г

1117,40
589,90

Засіб для прання в асортименті 
ТМ «Persil»
5000 мл

528,20
289,90

Засіб для прання в асортименті
ТМ «Persil»
5400 г, 6000 г, 1800 мл, 2000 мл

219,50
109,90

Засіб для прання в асортименті
ТМ «Losk»
2400 г, 1000 мл

452,30
249,90

Засіб для прання в асортименті
ТМ «Persil»
26 шт., 28 шт.

91,10
62,90

72,60
40,90

Пакети-слайдери для зберігання 
і заморожування:
- «М»; - зі стійким дном 1,5 л;
- «Міньон»
ТМ «Фрекен Бок»
10 шт.

146,90
81,90

Засіб для прання в асортименті
ТМ «Perwoll»
900 мл, 10 шт.

https://megamarket.ua/products/poroshok-pralnij-persil-expert-color-6kg-h6
https://megamarket.ua/products/gel-dlya-prannya-persil-color-2l-h4
https://megamarket.ua/products/kapsuli-persill-dlya-prannya-color-26sht-h10
https://megamarket.ua/products/kapsuli-persill-dlya-prannya-deep-clean-26sht-h10
https://megamarket.ua/products/zasib-losk-dprannya-efirni-oliimalazijski-kviti-24l
https://megamarket.ua/products/zasib-dlya-prannya-losk-aromaterapiya-1l-9000101413656
https://megamarket.ua/products/kapsuli-pervol-dlya-prannya-kolorovih-rechej-10sht-h10
https://megamarket.ua/products/kapsuli-pervol-dlya-prannya-temnih-ta-chornih-10sht-h10
https://megamarket.ua/products/konditsioner-opoliskuvach-bezfosfatnij-dlya-tkanin-silan-aromatherapy-chutteva-troyanda-27-l-9000101384857
https://megamarket.ua/products/pomyakshuvach-silan-zahoplyuyuchij-frandzhipani-27l
https://megamarket.ua/products/bref-briz-okeanu-350g-h6
https://megamarket.ua/products/bref-limonna-svizhist-350g-h6
https://megamarket.ua/products/zasib-bref-brilliant-gel-allin1-arctic-ocean-42g3sht-h12
https://megamarket.ua/products/zasib-bref-brilliant-gel-allin1-spring-rain-42g3sht-h12
https://megamarket.ua/products/zasib-persil-color-gel-ridkij-dprannya-kolorovih-rech-5l-h3
https://megamarket.ua/products/zasib-persil-power-gel-ridkij-dprannya-bilihsvitlih-rech-5l-h3
https://megamarket.ua/products/servetki-smile-baby-biorozkladni-vologi-50sht-h6
https://megamarket.ua/products/servetki-vologi-smile-baby-50sht
https://megamarket.ua/products/gubka-freken-bok-maksima-black-5sht
https://megamarket.ua/products/gubki-freken-bok-kuhonni-krupnoporisti-5sht-h6
https://megamarket.ua/products/servetki-vologi-freken-bok-universalni-48sht
https://megamarket.ua/products/servetki-freken-bok-vologi-antibakterialni-dlya-domu-48sht-h6
https://megamarket.ua/products/paketi-slajderi-freken-bok-universalni-1818sm-10sh-h6
https://megamarket.ua/products/paketi-slajderi-freken-bok-universalni-1822sm-15l-12sh-h6
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27,60
20,80

Освіжувач повітря
в асортименті
ТМ «Flower Shop»
300 мл

29,90
19,90

Рушник паперовий
целюлозний 2 - шар. білий
ТМ «Диво»
1 рул.

739,50
399,90

Підгузки «Premium Care»
«Mini» (4-8 кг)
ТМ «Pampers»
94 шт.

309,00

Засіб для миття посуду
в посудомийних машинах
в таблетках 32 шт.+32 шт.
ТМ «Finish»

89,30
58,80

Рушник паперовий
«Grande» 2-шар.
ТМ «Soffione»
1 рул.

809,50
429,90

Підгузки «Premium Care»:
- «Maxi» (9-14 кг); - «Giant» (13-18 кг)
ТМ «Pampers»
68 шт., 50 шт.

Підгузки-трусики «Pants»:
- «Maxi» (9-15 кг); - «Junior» (12-17 кг)
ТМ «Pampers»
48 шт., 42 шт.

119,90

Засіб «Cillit Bang» антиплями і гігієна 750 мл +:
- антиплями і гігієна; - для видалення жиру з розпилювачем.
Засіб «Cillit Bang  Антиналет» 750 мл +:
- «Cillit Bang Trigger» чистота та блиск ванної кімнати;
- універсальний засіб для видалення жиру з розпилювачем

31,90
19,90

Туалетний папір «Aroma»
целюлозний 2-шар. в асортименті
ТМ «Диво»
4 рул.

505,90
269,90

Пiдгузки «Active Baby»
- «Mini» (4-8 кг); - «Junior» (11-16 кг)
ТМ «Pampers»
50 шт., 72 шт.

536,50
289,90

https://megamarket.ua/products/osvizhuvach-povitrya-flower-sakura-300ml
https://megamarket.ua/products/osvizhuvach-povitrya-flower-arktika-300ml-h6
https://megamarket.ua/products/zasib-finish-dlya-pmm-klasik-32sht2up-h6
https://megamarket.ua/products/cillit-bang-antizhir750mlproti-plisn750ml-h6
https://megamarket.ua/products/cillit-bang-antinalit-chistota-blisk-750-ml750-ml
https://megamarket.ua/products/rushniki-divo-paperovi-2shar-1sht-h6
https://megamarket.ua/products/rushnik-soffione-grande-2shar-350l
https://megamarket.ua/products/papir-tualetnij-divo-aroma-rozhevij-2shar-4sht
https://megamarket.ua/products/papir-tualetnij-divo-aroma-persik-2shar-4sht
https://megamarket.ua/products/pidguzki-pampers-premium-care-mini-4-8kg-94sht
https://megamarket.ua/products/pidguzki-pampers-premium-care-giant-13-18kg-50sht
https://megamarket.ua/products/pidguzki-pampers-premium-care-maxi-9-14kg-68sht
https://megamarket.ua/products/pidguzki-pampers-pants-maxi-9-15kg-46sht-h6
https://megamarket.ua/products/pidguzki-pampers-pants-junior-12-17kg-42sht-h6
https://megamarket.ua/products/pidguzki-pampers-new-baby-mini-4-8kg-76sht
https://megamarket.ua/products/pidguzki-pampers-active-baby-junior-11-16-kg-51sht
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48,60
34,90

Антиперспірант жін. кульковий
в асортименті
ТМ «Nivea»
50 мл

105,00
75,50

Шампунь та шампунь ополіскувач
в асортиметі
ТМ «Clear»
400 мл, 380 мл

98,60
71,90

Тампони:
- «Normal»; - «Super»
 ТМ «Kotex»
32 шт.

78,20
54,90

Зубна щітка:
- «UltraThin» Чорний чай;
- «Дбайлива турбота» 
- «UltraThin» Зелений чай
ТМ «Oral-B»
1 од.

121,10
69,90

Зубна паста
в асортименті
ТМ «Melica»
100 мл

91,50
66,90

Гель для душу та шампунь
в асортименті
ТМ «Head&Shoulders»
270 мл

666,80
449,90

Станок для гоління «Fusion ProGlide 
Styler» ТМ «Gillette»+1 картрідж «Power»
+3 насадки д/моделювання бороди/усів
Набір

129,00
81,90

Туалетний папір «Deluxe» в асортименті
ТМ «Zewa»
8 рул.

36,20
25,50

Хустинки паперові двошарові: 
- універсальні з ароматом лимону;
- з ароматом м’яти; - «Квіти»
ТМ «Bella №1», ТМ «Bella Baby Happy»
100+50 шт., 150 шт.

https://megamarket.ua/products/antiperspirant-nivea-yaskrava-svizhist-50ml-h18
https://megamarket.ua/products/antiperspirant-nivea-nizhna-svizhist-50ml-h18
https://megamarket.ua/products/zubna-schitka-oral-b-dbajliva-turbota-h12
https://megamarket.ua/products/zubna-schitka-oral-b-ultrathin-zelenij-chaj-ekstra-myaka
https://megamarket.ua/products/zubna-pasta-melica-organic-kompleksnij-doglyad-7-100ml-h5
https://megamarket.ua/products/zubna-pasta-melica-organic-likuvalni-travi-skandinavii-100ml-h5
https://megamarket.ua/products/shampun-clear-vid-lupi-men-dlya-poslabl-volossya-400ml-h6
https://megamarket.ua/products/shampun-clear-vita-abe-zvolozhennya-j-zhivlennya-400ml
https://megamarket.ua/products/gel-shampun-headshoulders-deel-cleansing-dlya-dushu-270ml-h6
https://megamarket.ua/products/gel-shampun-headshoulders-refreshing-dlya-dushu-270ml-h6
https://megamarket.ua/products/nabir-gillette-fusion-proglide-stajler-1kartridzh-3nasadki
https://megamarket.ua/products/tamponi-kotex-super-32sht-h24
https://megamarket.ua/products/tamponi-kotex-normal-32sht-h24
https://megamarket.ua/products/tualetnij-papir-zewa-delux-orchid-aromatizovana-8sht
https://megamarket.ua/products/papir-tualetnij-zewa-deluxe-3shar-8sht-zhasmin
https://megamarket.ua/products/servetki-bella-universalni-dvosharovi-150sht
https://megamarket.ua/products/hustinki-bella-1-paperuniversaldvoshar-limon-150sht-h6


https://megamarket.ua/vakansii
https://trc-terminal.com.ua/

