
Пропозиція дійсна з 20.03.2014 по 20.04.2014
www.billa.uaПАСХА

РАЗОМ З BILLA

1699Паска 
500 г

звичайна ціна 22.99

-26%
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609

3999

999

14501190

4499

Салямі 
“Мадера” 

ТМ “Фарро”
ціна за 100 г

звичайна ціна 7.69

Ковбаса* для 
смаження гостра 

родинна упаковка 
власне виробництво

ціна за 1 кг
звичайна ціна 54.99

Бекон 
“Англійський”

ТМ “Меком”
ціна за 100 г

звичайна ціна 12.50

Ковбаса 
“Брауншвейгська”

сирокопчена  
в/г ТМ “Алан”

ціна за 100 г
звичайна ціна 18.30

Ковбаса “Фірмова”
сирокопчена 

в/г ТМ “ММК”
ціна за 100 г

звичайна ціна 16.60

Грудинка свиняча* 
для запікання 

власне виробництво
ціна за 1 кг

звичайна ціна 55.99

-21%

-27%

-21%

-21%-28%

-20%

569
Салямі 

“Коньячна” 
варено-копчена 

в/г ТМ “Глобино”
ціна за 100 г

звичайна ціна 7.49

і
-24%

* Товар відсутній в супермаркетах BILLA за наступними адресами в м. Київ: пл. Бесарабська, 2; пр-т Повітрофлотський, 56а; вул. Солом’янська, 16б; вул. Вадима Гетьмана, 48а; пл. Львівська, 8б; вул. Голосіївська, 13а; вул. Нижній Вал, 17/8; м. Житомир: пр-т Миру, 15.
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* Товар присутній лиша в супермаркетах BILLA м. Києві.
** Товар присутній в супермаркетах BILLA за наступними адресами в м. Київ: вул. Гришка, 3; вул. Петропавлівська, 2 (Петропавлівська Борщагівка); пр-т Маяковського, 85; вул. Тростянецька, 1а; вул. Анни Ахматової, 49; м. Дніпропетровськ: вул. Комунарівська, 8; пр-т Героїв, 2; м. Суми; вул. Харківська, 9.

Буженина 
запечена 

ТМ “Глобино”
ціна за 100 г

звичайна ціна 9.79

-23%

7 49

Ковбаса 
“Буковельська”** 

напівкопчена 1 г
ТМ “ВКІК”

ціна за 100 г
звичайна ціна 6.59

-17%

5 49

929
Карбонад 

“Буженаль” в/г 
ТМ “Житомирська 

м’ясна гільдія”
ціна за 100 г

звичайна ціна 12.99

-28%

549
Салямі 

“Віденська” 
напівкопчена в/г 

ТМ “Глобино”
ціна за 100 г

звичайна ціна 6.79

і
-19%

8999Салямі 
“Абруцезе Піатто”* 

ТМ “Монторсі”
 250 г

звичайна ціна 109.00

-17%

Балик 
“Дніпровський” 

ТМ “Фарро”
ціна за 100 г

звичайна ціна 12.70

-24%

9 79

6699Ікра лососева
ТМ “Сахалінський 

ікорний дім”
120 г

звичайна ціна 87.99

-24%

859Ковбаса 
“Лікарська” в/г

ТМ “Ятрань”
ціна за 100 г

звичайна ціна 9.69
7999Ікра лососева 

ТМ “Рибспецпром”
130 г

звичайна ціна 119.00

-33%

3099

Горілка 
“Джерельна” 
ТМ “Мороша” 

0.5 л 
звичайна ціна 35.99

3010

Горілка 
ТМ “Байка” 

пом’якшена 
0.5 л

звичайна ціна 31.49

Ліцензії на право ро здрібної торгівлі алкогольними напоями видані регіональним управлінням Депар таменту 
контролю за виробництвом т а обігом спирту, тютюнових виробів ДПА У країни у Харківській об ласті від 14.11.2012  
р., 19.12.2012 р.; регіональним управлінням Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних 
напоїв і тю тюнових виробів ДПА У країни у Херсонській об ласті від 21.12.2012 р.; Депар таментом контролю за 
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів регіонального управління департаменту САТ 
ДПА України у Дніпропетровській області від 05.04.2013 р., 17.05.2013 р.; Департаментом контролю за виробництвом 
та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів регіонального управління Департаменту САТ ДПА України 
у Дніпропетровській об ласті від 27.06.2012 р., 23.04.2013 р.; регіональним управлінням Депар таменту контролю 
за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тю тюнових виробів ДПА У країни у Запорізькій об ласті від 
22.10.2012 р.; регіональним управлінням Депар таменту контролю за виробництвом т а обігом спирту, алкогольних 
напоїв і тю тюнових виробів ДПА У країни у Жит омирській області від 22.03.2013 р.; регіональним управлінням  
Департаменту контролю за виробництвом т а обігом спирту, алкогольних напоїв і тю тюнових виробів ДПА У країни 
у Донецькій області від 10.03.2013 р.; регіональним управлінням Депар таменту САТ ДПА України в Одеській області 
від 14.09.2012 р., 30.09.2012 р., Р егіональним управлінням Депар таменту контролю за виробництвом т а обігом 

НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ
ШКОДИТЬ ВАШОМУ ЗДОРОВ’Ю

спирту, алкогольних напоїв і тю тюнових виробів ДПА У країни у Сумській  
області від 28.05.2013; Ліцензії на право ро здрібної торгівлі алкогольними 
напоями, видані регіональним управлінням Депар таменту контролю за 
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тю тюнових виробів 
ДПА України у м. Києві від 28.02.2013 р., 19.11.2012 р., 12.06.2012 р.,  
07.12.2012 р., 30.11.2012 р., 06.09.2012 р., 26.10.2012 р., 16.04.2013 р.,  
05.03.2013 р.; Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, 
видана регіональним управлінням депар таменту САТ ДПС У країни в 
Київській області від 08.06.2012 р.
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2199 599

2899

1699Масло 
несолоне 82% 

ТМ President 
200 г

звичайна ціна 25.49

Десерт сирковий
ТМ Lactel 

в асортименті
150 г

звичайна ціна 6.99

Закваска 
бактеріальна 

ТМ Vivo 4*0.5 г 
в асортименті

2 г
звичайна ціна 35.49

Масло 
солодковершкове 

“Дитяче” 
вік від 3 до 6, 73% 

ТМ “Золотой 
резерв”

180 г
звичайна ціна 19.99

1849Масло
“Вологодське” 

82.5% ТМ “Рудь”
200 г

звичайна ціна 20.79

-15% -18%

-18%

-15%

1499Морозиво 
“Малюк-ам” 

ТМ “Ласунка” 
250 г

звичайна ціна 19.49

-23%

1129

Кефір 1% або 2.5% 
ТМ “Слов’яночка”

870 мл
звичайна ціна 13.09

-14%
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3499Сир Salakis
TM President  

250 г
звичайна ціна 38.99

2299Сир Le Blue
TM President 

100 г
звичайна ціна 27.99

-18%

769Майонез 67% 
ТМ “Королівський 

смак” 
380 г

звичайна ціна 9.49 

-19%

829Сир 
“Голландія”

TM “Комо” 
ціна за 100 г

звичайна ціна 9.99

-17%

999Сир “Нуар” 
TM “Клуб сиру” 

ціна за 100 г
звичайна ціна 11.29

899Сир “Дитячий” 
TM “Клуб сиру” 

ціна за 100 г
звичайна ціна 11.90

-24%

3099

Вино кагор 
червоне десертне 

ТМ “Коктебель” 
0.75 л

звичайна ціна 36.99

-16%

4349

Набір вино 
ТМ Bellissimo 

Teatro
1.5 л

звичайна ціна 57.98

-25%

Ліцензії на право ро здрібної торгівлі алкогольними напоями видані регіональним управлінням Депар таменту 
контролю за виробництвом т а обігом спирту, тютюнових виробів ДПА У країни у Харківській об ласті від 14.11.2012  
р., 19.12.2012 р.; регіональним управлінням Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних 
напоїв і тю тюнових виробів ДПА У країни у Херсонській об ласті від 21.12.2012 р.; Депар таментом контролю за 
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів регіонального управління департаменту САТ 
ДПА України у Дніпропетровській області від 05.04.2013 р., 17.05.2013 р.; Департаментом контролю за виробництвом 
та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів регіонального управління Департаменту САТ ДПА України 
у Дніпропетровській об ласті від 27.06.2012 р., 23.04.2013 р.; регіональним управлінням Депар таменту контролю 
за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тю тюнових виробів ДПА У країни у Запорізькій об ласті від 
22.10.2012 р.; регіональним управлінням Депар таменту контролю за виробництвом т а обігом спирту, алкогольних 
напоїв і тю тюнових виробів ДПА У країни у Жит омирській області від 22.03.2013 р.; регіональним управлінням  
Департаменту контролю за виробництвом т а обігом спирту, алкогольних напоїв і тю тюнових виробів ДПА У країни 
у Донецькій області від 10.03.2013 р.; регіональним управлінням Депар таменту САТ ДПА України в Одеській області 
від 14.09.2012 р., 30.09.2012 р., Р егіональним управлінням Депар таменту контролю за виробництвом т а обігом 

НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ
ШКОДИТЬ ВАШОМУ ЗДОРОВ’Ю

спирту, алкогольних напоїв і тю тюнових виробів ДПА У країни у Сумській  
області від 28.05.2013; Ліцензії на право ро здрібної торгівлі алкогольними 
напоями, видані регіональним управлінням Депар таменту контролю за 
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тю тюнових виробів 
ДПА України у м. Києві від 28.02.2013 р., 19.11.2012 р., 12.06.2012 р.,  
07.12.2012 р., 30.11.2012 р., 06.09.2012 р., 26.10.2012 р., 16.04.2013 р.,  
05.03.2013 р.; Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, 
видана регіональним управлінням депар таменту САТ ДПС У країни в 
Київській області від 08.06.2012 р.
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799 899

749

Кондитерські 
прикраси 

“Набір Веснянка” 
1 шт.

399Глазур 
пасхальна 

ТМ “Украса”  
75 г

Кондитерські 
прикраси 

“Набір маленькі 
курчатка”

1 шт.

Набір посипок 
“Кульки цукрові” 

3 шт. 

459

Набір 
посипок

5 шт.

1199Кондитерські 
прикраси 

“Набір Троянди”
1 шт.
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6799

149Посипка цукрова 
декоративна 
ТМ “Украса” 

в асортименті 
15 г

1479

Олія соняшникова 
з додаванням 
оливкової олії 

ТМ “Олейна”
1 л

Олія оливкова
ТМ Diva Oliva

1 л
звичайна ціна 94.99

999

Соус “Український 
кетча”, “Гострий”, 

“Томатний 
шашличний”, 

“Сацебелі”
ТМ “Руна”

485 г
звичайна ціна 12.99

-23%

-28%

1199
Сардина 

атлантична 
бланшована в олії 

ТМ “Екватор”
240 г

звичайна ціна 13.69

1399Ікра 
з баклажанів 

ТМ “Ніжин”
450 г

звичайна ціна 15.99

-13%

1249

259
Посипка 
цукрова 

декоративна 
ТМ “Украса”

7 г

5699Коктейль з 
морепродуктів 

ТМ Skandinavika
450 г

звичайна ціна 77.99

-27%
Капуста цвітна 

або брокколі 
ТМ “Рудь”

400 г 
звичайна ціна 16.49

-24%
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549

649

369

529Цукерки “Гулівер” 
ТМ “АВК” 

вагові
ціна за 100 г

звичайна ціна 7.15

Мафін 
ТМ “Любляна”

в асортименті  
70 г

звичайна ціна 8.99

Цукерки 
“Річвел Італіан” 

ТМ “Житомирські 
ласощі” 

вагові
ціна за 100 г

звичайна ціна 4.99

Цукерки 
“Трюфель” 

ТМ “АВК” 
в асортименті

вагові
ціна за 100 г

звичайна ціна 6.19

399
Цукерки 

“Ромашка” 
ТМ Roshen 

вагові 
ціна за 100 г

звичайна ціна 4.69

-15%

-23%

-28%

-26%

-15%

329Цукерки “Корівка” 
ТМ Roshen 

вагові
ціна за 100 г

звичайна ціна 3.79

-13%
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1099 3099

699
Вафлі 

“До посту” 
ТМ “Домашнє 

свято”
160 г

Маца з цибулею 
або 5 злаків 

ТМ Sonko
200 г

звичайна ціна 13.99

Печиво вафельне 
Finest Waffle 

ТМ Belgian Butters
200 г

звичайна ціна 41.99

135
Пряники** 

“Запорізькі” 
ТМ “Київхліб”

вагові
ціна за 100 г

звичайна ціна 1.85

-27%

3799

Печиво* 
для тірамісу 

“Савоярді”
ТМ Verona

400 г
звичайна ціна 46.99 

-19%

-21%

279
Печиво з 

родзинками 
ТМ Doma

вагове
ціна за 100 г

звичайна ціна 4.19

-33%

-26%

* Товар відсутній в супермаркетах BILLA за наступними адресами в м. Дніпропетровськ: вул. Комунарівська, 8, вул. Героїв, 2; м. Дніпродзержинськ: пр-т Леніна, 37; м. Запоріжжя: вул. Яценка, 2; м. Нікополь: вул. Івана Богуна, 2;  м. Харків: вул. Клочковська, 9; вул. 23 Серпня, 33а; м. Суми: вул. Харківська, 9; м. Кременчук: вул. Воровського, 4а; м. Краматорськ: 
вул. Ювілейна, 50; м. Маріуполь: вул. Митрополитська, 59/51; м. Житомир: пр-т Миру, 15; м. Одеса: вул. Академіка Корольова, 15; пр-т Добровольського, 122/1; м. Херсон: пр-т 200 років Херсона, 5.
** Товар відсутній в супермаркетах BILLA за наступними адресами в м. Київ, Майдан Незалежності, ТВК “Глобус”, 2 лінія, - 1 поверх.

799
Печиво 

“До посту” 
ТМ “Домашнє 

свято”
300 г 

3999

Кава розчинна 
ТМ Moccona 

95 г
звичайна ціна 59.99

-33%
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199
Великодні 
візерунки 
“Янголи і 
голуби”* 

звичайна ціна 2.99

-33%

599
Свічка-лампадка*

звичайна ціна 7.99

299Лампадка з 
металевою 
кришкою* 

звичайна ціна 3.99

-25%

-25%

929
Набір форм для 

великодньої 
випічки*  

діаметр 110 мм
5 шт.

звичайна ціна 11.99

-23%

1049
Набір форм для 

великодньої 
випічки*  

діаметр 130 мм
5 шт.

звичайна ціна 13.99

-25%

* Товар відсутній в супермаркетах BILLA за наступними адресами в м. Київ:  пл. Бесарабська, 2; пр-т Повітрофлотський, 56а; вул. Голосіївська, 13а; Майдан Незалежності, ТВК “Глобус”, 2 лінія, - 1 поверх; вул. Вадима Гетьмана, 48а; вул. Липківського, 45.* Товар відсутній в супермаркетах BILLA за наступними адресами в м. Київ:  пл. Бесарабська, 2; пр-т Повітрофлотський, 56а; вул. Голосіївська, 13а; Майдан Незалежності, ТВК “Глобус”, 2 лінія, - 1 поверх; вул. Вадима Гетьмана, 48а; вул. Липківського, 45.

-30%

069Барвник для 
пасхальних яєць 

гранатовий*
звичайна ціна 0.99
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НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ШКОДИТЬ ВАШОМУ З ДОРОВ’Ю
Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями видані регіональним управлінням Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, тютюнових виробів ДПА України у Харківській області від 14.11.2012 р., 19.12.2012 р.; регіональним управлінням Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України у Херсонській області 
від 21.12.2012 р.; Департаментом контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів регіонального управління департаменту САТ ДПА України у Дніпропетровській області від 05.04.2013 р., 17.05.2013 р.; Департаментом контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів регіонального управління Департаменту САТ ДПА України у 
Дніпропетровській області від 27.06.2012 р., 23.04.2013 р.; регіональним управлінням Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України у Запорізькій області від 22.10.2012 р.; регіональним управлінням Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України у Житомирській області від 
22.03.2013 р.; регіональним управлінням Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України у Донецькій області від 10.03.2013 р.; регіональним управлінням Департаменту САТ ДПА України в Одеській області від 14.09.2012 р., 30.09.2012 р., Регіональним управлінням Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і 
тютюнових виробів ДПА України у Сумській області від 28.05.2013; Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, видані регіональним управлінням Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України у м. Києві від 28.02.2013 р., 19.11.2012 р., 12.06.2012 р., 07.12.2012 р., 30.11.2012 р., 06.09.2012 р., 26.10.2012 р., 16.04.2013 р., 05.03.2013 
р.; Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, видана регіональним управлінням департаменту САТ ДПС України в Київській області від 08.06.2012 р.

2399

4949

2599

Вино 
ТМ “Шабські вина” 

в асортименті 
0.7 л

звичайна ціна 27.49

Коньяк 5*
ТМ “Борисфен”  

0.5 л 
звичайна ціна 54.99

Вино кагор 
десертне 

ТМ Koblevo 
0.75 л

звичайна ціна 31.99

6799

Коньяк 3*
ТМ “Легенда 

Вірменії”  
0.5 л

звичайна ціна 81.99

-17%

-13%

4099

Коньяк 3*
“Шабський” 
ординарний

ТМ Shabo  
0.5 л

звичайна ціна 49.99

-18%

3899

Коньяк 3* 
ТМ Ok’vin  

0.5 л
звичайна ціна 44.79

-13%

11900Промонабір: Вино 
ТМ Askaneli (2+1)

0.75л
звичайна ціна 178.00

-33%

8899

Коньяк 
3-річний 

ТМ “Тигран” 
0.5 л

звичайна ціна 129.00

-31%

6599

Коньяк 
“Абданк” 5*
ТМ “Бучач” 

0.61 л
звичайна ціна 77.99

-15%

6499

Горілка 
ТМ Stolichnaya

0.5 л
звичайна ціна 80.99

-20%

-19%

3499

Вино кагор 
червоне десертне 

ТМ Inkerman
0.75 л

звичайна ціна 43.99

-20%
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ПІІ “Білла-Україна” не несе відповідальності за 
друкарські помилки та залишає за собою право 
змінювати ціни на вказані товари в період дії 
пропозиції.

Пропозиція на товари в листівці дійсна 
з 20.03.2014 по 20.04.2014 року включно.

Адреси супермаркетів BILLA та години роботи – 
на сайті www.billa.ua.

Супермаркет BILLA пропонує товари тільки у роздріб. 
Ціни наведено в гривнях з урахуванням ПДВ.

779Набір барвників* 
для пасхальних 

яєць “Золото” 
звичайна ціна 10.49

-26%

249

Наклейки для 
пасхальних яєць 

“Писанка” 
в асортименті *

звичайна ціна 3.49

-29%
299

Набір 
барвників для 

пасхальних яєць 
в асортименті*

звичайна ціна 3.99

-25%

1099Кондитерські 
прикраси 

“Набір Бедрики”
ціна за 1 шт.

1299Кондитерські 
прикраси 

в асортименті
ціна за 1 шт.  

* Товар відсутній в супермаркетах BILLA за наступними адресами в м. Київ:  пл. Бесарабська, 2; пр-т Повітрофлотський, 56а; вул. Голосіївська, 13а; Майдан Незалежності, ТВК “Глобус”, 2 лінія, - 1 поверх; вул. Вадима Гетьмана, 48а; вул. Липківського, 45.* Товар відсутній в супермаркетах BILLA за наступними адресами в м. Київ:  пл. Бесарабська, 2; пр-т Повітрофлотський, 56а; вул. Голосіївська, 13а; Майдан Незалежності, ТВК “Глобус”, 2 лінія, - 1 поверх; вул. Вадима Гетьмана, 48а; вул. Липківського, 45.

2299Серветка 
пасхальна* 

звичайна ціна 29.99

-23%
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