
Назва СГ 

 Засоби індивідуального захисту  

Примітка рукав

ички 
маски 

респірат

ори 
інші 

ТОВ "Аптечне 

підприємство 

"Охорона 

здоров'я"- 

Аптека №214, 

м. Вінниця 

відсут

ні 

відсутн

і 
відсутні марлеві відрізи   

АП "Дитяча 

аптека №126" у 

форміТОВ, м. 

Вінниця 

        

Інформаці

я не 

надана 

КП Літинської 

районної ради 

"Літинська 

районна 

аптека", смт 

Літин 

        

Інформаці

я не 

надана 

ПП "Богдан" 

аптек у м. 

Вінниця - 5 

наявн

і 
наявні відсутні 

наявні марлеві відрізи,  

відсутні деззасоби; шкірні 

антисептики 

  

ПП "Богдан" 

Аптек у м. 

Жмеринка - 1 

відсут

ні 

відсутн

і 
відсутні 

 наявні марлеві 

відрізи,відсутні  деззасоби,  

шкірні антисептики 

  

ТОВ 

"Єврофарм-

Вінниця" аптек 

у м. Вінниця - 2 

наявн

і 

відсутн

і 
відсутні 

 марлеві відрізи, деззасоби,  

шкірні антисептики наявні 
  

ТОВ 

"Єврофарм-

Вінниця" аптек 

- 2 та аптечний 

пункт - 1  у 

м.Іллінці  

наявн

і 

відсутн

і 
відсутні 

наявні марлеві відрізи, 

відсутні деззасоби, шкірні 

антисептики  

  

ТОВ 

"Єврофарм-

Вінниця" 

аптека у м. 

Гайсин - 1 

наявн

і 
наявні відсутні відсутні   

ТОВ 

"Єврофарм-

Вінниця"аптека 

- 1 та аптечний 

пункт - 1 у м. 

Погребище 

наявн

і 

відсутн

і 
відсутні 

наявні марлеві відрізи; 

відсутні  деззасоби, шкірні 

антисептики 

  



ТОВ 

"Єврофарм-

Вінниця"аптеч

ний пункт - 1 у 

м. Бар 

відсут

ні 

відсутн

і 
відсутні 

відсутні марлеві відрізи, 

деззасоби, шкірні 

антисептики 

  

ТОВ 

"Єврофарм-

Вінниця"аптеч

ний пункт - 1 у 

м. Бершадь 

наявн

і 

відсутн

і 
відсутні 

відсутні марлеві відрізи, 

деззасоби, шкірні 

антисептики 

  

АП НВП 

"Візит"  

наявн

і 

відсутн

і 
відсутні відсутні   

ПП 

"Євроаптека" 

аптеки  у м. 

Гнівань - 2 

відсут

ні 

відсутн

і 
відсутні 

 наявні  марлеві відрізи, 

відсутні деззасоби, шкірні 

антисептики 

  

ПП 

"Євроаптека" 

аптека  у м. 

Вінниця - 1 

наявн

і 

відсутн

і 
відсутні 

наявні марлеві відрізи; 

відсутні деззасоби, шкірні 

антисептики 

  

ПП 

"Євроаптека" 

аптека  у м. 

Гайсин -1 

наявн

і 

відсутн

і 
відсутні 

наявні марлеві відрізи;  

деззасоби, відсутні шкірні 

антисептики 

  

ПП 

"Євроаптека" 

аптеки  у смт . 

Тростянець - 2 

наявн

і 
наявні відсутні 

наявні марлеві відрізи;  

деззасоби , відсутні шкірні 

антисептики 

  

ПП 

"Євроаптека" 

аптека  в смт. 

Дашів 

(Іллінецький р-

н) - 1 

відсут

ні 
наявні відсутні 

відсутні марлеві відрізи, 

деззасоби, шкірні 

антисептики 

  

ПП 

"Євроаптека" 

аптека  в  м. 

Липовець - 1 

наявн

і 

відсутн

і 
відсутні 

відсутні марлеві відрізи, 

деззасоби, шкірні 

антисептики 

  

ПП 

"Євроаптека" 

аптека  в  с. 

Капустяни 

(Тростянецький 

р-н) - 1 

відсут

ні 

відсутн

і 
відсутні 

відсутні деззасоби,  марлеві 

відрізи, шкірні антисептики  
  

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст

ю "Немирівська 

центральна 

районна аптека 

№60" 

наявн

і 
відсуні відсутні 

антисептики,дезасоби 

вдсутні  
  



ТОВ " АЙ ПІ 

ФАРМАЦІЯ", 

м. Козятин         

Інформаці

я не 

надана 

ТОВ " ГЛОРІЯ 

ФАРМ" м. 

Козятин         

Інформаці

я не 

надана 

ТОВ " 

ЦІНТОРГ 

ІНВЕСТ" аптек 

у м.Вінниця - 5         

  

ТОВ 

"ЦІНТОРГ 

ІНВЕСТ" 

аптека 

Липовецький р-

н., смт. Турбів - 

1 

          

ТОВ " АВ 

ФАРМАЦІЯ" 

аптека у м. 

Ладижин         

Інформаці

я не 

надана 

ТОВ "АВ 

ФАРМАЦІЯ" 

аптека м. 

Могилів-

Подільський - 1 

          

ТОВ "АВ 

ФАРМАЦІЯ" 

аптека м. 

Жмеринка -1 

          

ТОВ "АВ 

ФАРМАЦІЯ" 

аптека м. 

Калинівка - 1 

          

ТОВ "АВ 

ФАРМАЦІЯ" 

аптек м. 

Могилів-

Подільський - 2         

  

ТОВ " АВ 

ФАРМТРЕЙД" 

аптека у м. 

Вінниця         

Інформаці

я не 

надана 

ТОВ "Добро-

КР", м. Вінниця 

наявн

і 

відсутн

і(з 

лютого

) 

відсутні(

не були 

в 

продажу

) 

наявні   

СТ "ГарантК" 

м.Іллінці 

наявн

і 

відсутн

і 
відсутні наявні 

  



Комунальне 

підприємство 

"Барська ра 

районна 

аптека", м. Бар 

наявн

і 
наявні відсутні 

в наявності відрізи марлеві, 

рукавички, спирт 
  

ТОВ"Писарівсь

ка аптека", 

Вінницький р-

н, с. Писарівка 

відсут

ні 

відсутн

і 
відсутні наявні   

ТОВ 

"Вінницька 

Соціальна 

аптека"аптека  

у м. Вінниця - 1 

наявн

і 

відсутн

і 
відсутні 

наявні марлеві відрізи, 

деззасоби; відсутні шкірні 

антисептики 

  

ТОВ 

"Вінницька 

Соціальна 

аптека" 

аптечний пункт   

у   м. Могилів- 

Подільський - 1 

наявн

і 

відсутн

і 
відсутні 

наявні марлеві відрізи, 

відсутні деззасоби, шкірні 

антисептики 

  

ТОВ 

"Вінницька 

Соціальна 

аптека"аптечни

й пункт  в смт. 

Крижопіль - 1 

наявн

і 

відсутн

і 
відсутні 

 марлеві відрізи,і шкірні 

антисептики відсутні, 

деззасоби наявні  

  

ТОВ 

"Ямпільська 

центральна 

аптека"аптека  

в м. Ямпіль - 1 

наявн

і 

відсутн

і 
відсутні відсутні   

ТОВ 

"Ямпільська 

центральна 

аптека" аптека  

в смт. 

Томашпіль - 1 

наявн

і 

відсутн

і 
відсутні 

наявні марлеві відрізи, 

наявні деззасоби, відсутні 

шкірні антисептики 

  

РКП 

"Гайсинська 

міжлікарняна 

аптека", м. 

Гайсин 

наявн

і 

відсутн

і 
відсутні 

марля, спирт етиловий 70%, 

96%, спиртові настойки, 

перекис водню 3%, 

Бланідас №300, Декасан 

розчин наявні   

ТОВ "Унісем -

Фарм", аптека - 

1 та аптечний 

пункт - 1 у м. 

Вінниця 

        

Інформаці

я не 

надана 

ТОВ "Унісем -

Фарм", аптека - 

1 та аптечний 

пункт - 1 у смт 

        

Інформаці

я не 

надана 



Вапнярка 

ТОВ "Унісем -

Фарм", аптека - 

1 та  у м. 

Погребище 

        

Інформаці

я не 

надана 

ТОВ "Унісем -

Фарм",  

аптечний пункт 

- 1 у м. Козятин 

        

Інформаці

я не 

надана 

ТОВ "Унісем -

Фарм",  

аптечний пункт 

- 1 у смт. 

Шпиків         

Інформаці

я не 

надана 

ТОВ 

“Центральна 

фармацетивтич

на компанія” 

наявн

і 

відсутн

і 
відсутні наявні 

  

КП 

"Ладижинська 

міська аптека", 

м. Ладижин 

наявн

і 

відсутн

і 
відсутні 

марля і бінти різних 

розмірів наявні; спірт96% і 

70% наявні 
  

МКП 

"Вінницька 

міська аптека", 

аптеки у 

м.Вінниця 

наявн

і 

відсутн

і 
відсутні 

наявні (марлеві відрізи; 

деззасоби, антисептики) 

  

ТОВ “Горинь-

Фарм” ,м. 

Хмільник  

наявн

і 

відсутн

і  
відсутні  

марлеві відрізи, 

антисептики    наявні,  

деззасоби відсутні 

  

ТОВ 

“Медтехнік-

сервіс” , м. 

Хмільник 

наявн

і 

відсутн

і  
відсутні  

марлеві 

відрізи,антисептики    

наявні,  деззасоби відсутні 

  

ТОВ 

"Фармастор", 

м.Вінниця 

        

Інформаці

я не 

надана 

ТОВ 

"Подорожник-

Вінниця" аптек 

у м. Вінниця - 

18 

обме

жена 

кількі

сть 

відсутн

і відсутні відсутні 

  

ТОВ 

"Подорожник-

Вінниця" 

Аптека №10, м. 

Ямпіль 

наявн

і 

відсутн

і 
відсутні відсутні   

ТОВ 

"Подорожник-

відсут

ні 

відсутн

і 
відсутні відсутні   



Вінниця" 

Аптека №11, м. 

Козятин 

ТОВ 

"Подорожник-

Вінниця" аптек 

у м. Тульчин - 

2 

наявн

і 

відсутн

і 
відсутні відсутні   

ТОВ 

"Подорожник-

Вінниця" 

Аптека №12, м. 

Гайсин 

відсут

ні 

відсутн

і 
відсутні відсутні   

ТОВ 

"Подорожник-

Вінниця" 

Аптека 

№14,смт 

Крижопіль 

відсут

ні 

відсутн

і 
відсутні відсутні   

ТОВ 

"Подорожник-

Вінниця" 

Аптека №17, м. 

Немирів 

відсут

ні 

відсутн

і 
відсутні відсутні   

ТОВ 

"Подорожник-

Вінниця" 

Аптека №19, м. 

Погребище 

наявн

і 

відсутн

і 
відсутні відсутні   

ТОВ 

"Подорожник-

Вінниця" аптек 

у  м. Могилів-

Подільський -2 

відсут

ні 

відсутн

і 
відсутні відсутні   

ТОВ 

"Подорожник-

Вінниця" 

Аптека №28, м. 

Липовець 

відсут

ні 

відсутн

і 
відсутні відсутні   

ТОВ 

"Подорожник-

Вінниця" аптек 

у м. Калинівка - 

2 

відсут

ні 

відсутн

і 
відсутні відсутні   

ТОВ 

"Подорожник-

Вінниця" 

Аптека №2, 

м.Хмільник 

відсут

ні 

відсутн

і 
відсутні відсутні   

ТОВ 

"Подорожник-

Вінниця" 

наявн

і 

відсутн

і 
відсутні відсутні   



Аптека №33, м. 

Козятин 

ТОВ 

"Подорожник-

Вінниця" 

Аптека №35, м. 

Немирів 

наявн

і 

відсутн

і 
відсутні відсутні   

ТОВ 

"Подорожник-

Вінниця" аптек 

у м. Шаргород 

-3 

відсут

ні 

відсутн

і 
відсутні відсутні   

ТОВ 

"ПОДОРОЖН

ИК ВІННИЦЯ" 

Аптека №41,м. 

Бершадь 

відсут

ні 

відсутн

і 
відсутні відсутні   

ТОВ 

"ПОДОРОЖН

ИК ВІННИЦЯ" 

аптек у  м.Бар- 

2 

відсут

ні 

відсутн

і 
відсутні відсутні   

ТОВ 

"ПОДОРОЖН

ИК ВІННИЦЯ" 

Аптека №4, смт 

Літин 

відсут

ні 

відсутн

і 
відсутні відсутні   

КП  

"Центральна 

Хмільницька 

районна аптека 

№265", м. 

Хмільник         

інформаці

я не 

надана 

ПП "Укрмед 

Вінниця", м. 

Вінниця 

наявн

і 

відсутн

і 
відсутні 

марлевий відріз - наявний, 

шкірні антисептики - 

відсутні ,дезенфікуючі 

засоби-відсутні 

  

По мережах  

"Аптека 

низьких цін" 

"Копійка"         

інформаці

я не 

надана 

14 Аптек у м. 

Віннця           

Аптека м. 

Жмеринка           

Аптека 

м.Калинівка           

Аптека 

м.Бершадь           

Аптека м. 

Могилів-           



подільський 

По мережі  

"Аптека 

оптових цін" 

        

інформаці

я не 

надана 

8 Аптек у м. 

Вінниця           

Аптека м. 

Могилів-

подільський           

По мережі  

"Здорова 

родина"         

інформаці

я не 

надана 

Аптека 

м.Гайсин           

Аптека 

м.Козятин           

Аптека 

м.Калинівка           

Аптека 

м.Могилів-

подільський           

Аптека 

м.Калинівка           

Аптека смт 

Томашпіль           

Аптека 

м.Козятин           

Аптека 

Вінниця           

Аптека 

м.Погребище           

ПП 

"КОНЕКС" 

(по мережі) 

наявн

і  
наявні  

наявні 

частково 
відсутні 

  

Аптек у м. 

Вінниці 40           

Аптек у м. 

Хмільник 5           

Аптек у м. 

Калинівка 4           

Аптек у м. 

Козятин 14           

Аптек у м. 

Тульчин 8           

Аптек  смт 

Крижопіль 4           

Аптек у м. 

Гайсин 2           

Аптек у м. 

Іллінці 2           

Аптек у м.           



Тиврів 4 

Аптек у м. 

Липовець 3           

Аптек у м. 

Піщанка 2           

Аптек у 

м.Жмеринка 2           

Аптек у м. 

Ямпіль 2           

Аптек у м. 

Оратів 1           

Аптек у м. Бар 

4           

Аптек у м. 

Чернівці 1           

Аптек у м. 

Бершадь  2           

Аптек у м. 

Могилів-

Подільський  5           

Аптек у м. 

Тростянець 1           

Аптек у м. 

Шаргород  1           

Аптек у м. 

Літин 2           

Аптек у м. 

Погребище  2           

Аптек у смт 

Томашпіль  3           

Аптек у м. 

Калинівка  5           

Аптек у 

м.Немирів  2           

Аптек у м. 

Муровані 

Курилівці  1           

ТОВ "Лінія 

здоров"я - 

мережа аптек" 

(по мережі) 

наявн

і 

відсутн

і 
відсутні 

спирт,хлоргексидин,антисе

птики,марля,бинти 
  

Аптека у 

м.Погребище           

Аптека у м. 

Гайсин           

Аптека та 

аптечний пункт 

у смт Оратів           



ТОВ "Фірма 

"Авіценна" 

аптек у м. 

Вінниця - 13; 

аптечних 

пунктів у м. 

Вінниця - 2 

наявн

і 
наявні  

наявні 

частково 

марлеві відрізи, дезрозчини, 

антисептики наявні 
  

ТОВ 

"Техмедсервіс-

ТМС" аптека у 

м. Вінниця - 1; 

аптека у смт 

Вороновиця - 1 

        
інформаці

я не 

надана 

ТОВ Коперія 

Аптека №1м. 

Калинівка 

        

інформаці

я не 

надана 

ТОВ Коперія 

Аптека №1м. 

Калинівка 

        

інформаці

я не 

надана 

КП 

"Іллінціфарм" 

Іллінецької 

районної ради 

Вінницької 

області аптек у 

м. Іллінці - 2 

відсут

ні 

відсутн

і 
відсутні  марлеві відрізи наявні 

  

КП 

"Іллінціфарм" 

Іллінецької 

районної ради 

Вінницької 

області 

аптечний пункт 

№1 аптеки№1, 

м.Іллінці 

відсут

ні 

відсутн

і 
відсутні  марлеві відрізи наявні 

  

КП 

"Іллінціфарм" 

Іллінецької 

районної ради 

Вінницької 

області 

аптечний пункт 

№3 аптеки№1, 

смт Дашів 

відсут

ні 

відсутн

і 
відсутні  марлеві відрізи наявні 

  

 

 

Назва СГ Жарознижую Атибіотики (покоління) Примітка 



чі 

І ІІ ІІІ 

ТОВ "Аптечне 

підприємство 

"Охорона 

здоров'я"- 

Аптека №214, м. 

Вінниця 

наявні наявні наявні наявні   

АП "Дитяча 

аптека №126" у 

форміТОВ, м. 

Вінниця 

        
Інформація не 

надана 

КП Літинської 

районної ради 

"Літинська 

районна аптека", 

смт Літин 

        
Інформація не 

надана 

ПП "Богдан" 

аптек у м. 

Вінниця - 5 

наявні наявні наявні наявні   

ПП "Богдан" 

Аптек у м. 

Жмеринка - 1 

наявні наявні наявні наявні   

ТОВ 

"Єврофарм-

Вінниця" аптек 

у м. Вінниця - 2 

наявні наявні наявні наявні   

ТОВ 

"Єврофарм-

Вінниця" аптек - 

2 та аптечний 

пункт - 1  у 

м.Іллінці  

наявні наявні наявні наявні   

ТОВ 

"Єврофарм-

Вінниця" аптека 

у м. Гайсин - 1 

наявні наявні наявні наявні   

ТОВ 

"Єврофарм-

Вінниця"аптека 

- 1 та аптечний 

пункт - 1 у м. 

Погребище 

наявні наявні наявні наявні   

ТОВ 

"Єврофарм-

Вінниця"аптечн

ий пункт - 1 у м. 

Бар 

наявні наявні наявні наявні   



ТОВ 

"Єврофарм-

Вінниця"аптечн

ий пункт - 1 у м. 

Бершадь 

наявні наявні наявні наявні   

АП НВП "Візит"  наявні наявні наявні наявні   

ПП 

"Євроаптека" 

аптеки  у м. 

Гнівань - 2 

наявні наявні наявні наявні   

ПП 

"Євроаптека" 

аптека  у м. 

Вінниця - 1 

наявні наявні наявні наявні   

ПП 

"Євроаптека" 

аптека  у м. 

Гайсин -1 

наявні наявні наявні наявні   

ПП 

"Євроаптека" 

аптеки  у смт . 

Тростянець - 2 

наявні наявні наявні наявні   

ПП 

"Євроаптека" 

аптека  в смт. 

Дашів 

(Іллінецький р-

н) - 1 

наявні наявні наявні наявні   

ПП 

"Євроаптека" 

аптека  в  м. 

Липовець - 1 

наявні наявні наявні наявні   

ПП 

"Євроаптека" 

аптека  в  с. 

Капустяни 

(Тростянецький 

р-н) - 1 

наявні наявні наявні наявні   

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст

ю "Немирівська 

центральна 

районна аптека 

№60" 

наявні,за 

виключенням 

парацетамолу 

наявні наявні наявні   

ТОВ " АЙ ПІ 

ФАРМАЦІЯ", м. 

Козятин         

Інформація не 

надана 

ТОВ " ГЛОРІЯ 

ФАРМ" м. 

Козятин         

Інформація не 

надана 



ТОВ " ЦІНТОРГ 

ІНВЕСТ" аптек 

у м.Вінниця - 5         

  

ТОВ "ЦІНТОРГ 

ІНВЕСТ" аптека 

Липовецький р-

н., смт. Турбів - 

1 

          

ТОВ " АВ 

ФАРМАЦІЯ" 

аптека у м. 

Ладижин         

Інформація не 

надана 

ТОВ "АВ 

ФАРМАЦІЯ" 

аптека м. 

Могилів-

Подільський - 1 

          

ТОВ "АВ 

ФАРМАЦІЯ" 

аптека м. 

Жмеринка -1 

          

ТОВ "АВ 

ФАРМАЦІЯ" 

аптека м. 

Калинівка - 1 

          

ТОВ "АВ 

ФАРМАЦІЯ" 

аптек м. 

Могилів-

Подільський - 2         

  

ТОВ " АВ 

ФАРМТРЕЙД" 

аптека у м. 

Вінниця         

Інформація не 

надана 

ТОВ "Добро-

КР", м. Вінниця 
наявні наявні наявні наявні   

СТ "ГарантК" 

м.Іллінці 
відсутні наявні наявні наявні 

  

Комунальне 

підприємство 

"Барська ра 

районна аптека", 

м. Бар 

наявні наявні наявні наявні   

ТОВ"Писарівськ

а аптека", 

Вінницький р-н, 

с. Писарівка 

наявні наявні наявні наявні   

ТОВ "Вінницька 

Соціальна 

аптека"аптека  у 

м. Вінниця - 1 

наявні наявні наявні наявні   



ТОВ "Вінницька 

Соціальна 

аптека" 

аптечний пункт   

у   м. Могилів- 

Подільський - 1 

наявні наявні наявні наявні   

ТОВ "Вінницька 

Соціальна 

аптека"аптечний 

пункт  в смт. 

Крижопіль - 1 

наявні наявні наявні наявні   

ТОВ 

"Ямпільська 

центральна 

аптека"аптека  в 

м. Ямпіль - 1 

наявні наявні наявні наявні   

ТОВ 

"Ямпільська 

центральна 

аптека" аптека  в 

смт. Томашпіль 

- 1 

наявні наявні наявні наявні   

РКП 

"Гайсинська 

міжлікарняна 

аптека", м. 

Гайсин 

наявні наявні наявні наявні 

  

ТОВ "Унісем -

Фарм", аптека - 

1 та аптечний 

пункт - 1 у м. 

Вінниця 

        
Інформація не 

надана 

ТОВ "Унісем -

Фарм", аптека - 

1 та аптечний 

пункт - 1 у смт 

Вапнярка 

        
Інформація не 

надана 

ТОВ "Унісем -

Фарм", аптека - 

1 та  у м. 

Погребище 

        
Інформація не 

надана 

ТОВ "Унісем -

Фарм",  

аптечний пункт 

- 1 у м. Козятин 

        
Інформація не 

надана 

ТОВ "Унісем -

Фарм",  

аптечний пункт 

- 1 у смт. 

Шпиків         

Інформація не 

надана 



ТОВ 

“Центральна 

фармацетивтичн

а компанія” 

наявні наявні наявні наявні 

  

КП 

"Ладижинська 

міська аптека", 

м. Ладижин 

наявні наявні наявні наявні 

  

МКП 

"Вінницька 

міська аптека", 

аптеки у 

м.Вінниця 

наявні наявні наявні наявні 

  

ТОВ “Горинь-

Фарм” ,м. 

Хмільник  

наявні наявні наявні наявні   

ТОВ 

“Медтехнік-

сервіс” , м. 

Хмільник 

наявні наявні наявні наявні   

ТОВ 

"Фармастор", 

м.Вінниця 

        
Інформація не 

надана 

ТОВ 

"Подорожник-

Вінниця" аптек 

у м. Вінниця - 18 наявні наявні наявні наявні 

  

ТОВ 

"Подорожник-

Вінниця" 

Аптека №10, м. 

Ямпіль 

наявні наявні наявні наявні   

ТОВ 

"Подорожник-

Вінниця" 

Аптека №11, м. 

Козятин 

наявні наявні наявні наявні   

ТОВ 

"Подорожник-

Вінниця" аптек 

у м. Тульчин - 2 

наявні наявні наявні наявні   

ТОВ 

"Подорожник-

Вінниця" 

Аптека №12, м. 

Гайсин 

наявні наявні наявні наявні   

ТОВ 

"Подорожник-

Вінниця" 

Аптека №14,смт 

Крижопіль 

наявні наявні наявні наявні   



ТОВ 

"Подорожник-

Вінниця" 

Аптека №17, м. 

Немирів 

наявні наявні наявні наявні   

ТОВ 

"Подорожник-

Вінниця" 

Аптека №19, м. 

Погребище 

наявні наявні наявні наявні   

ТОВ 

"Подорожник-

Вінниця" аптек 

у  м. Могилів-

Подільський -2 

наявні наявні наявні наявні   

ТОВ 

"Подорожник-

Вінниця" 

Аптека №28, м. 

Липовець 

наявні наявні наявні наявні   

ТОВ 

"Подорожник-

Вінниця" аптек 

у м. Калинівка - 

2 

наявні наявні наявні наявні   

ТОВ 

"Подорожник-

Вінниця" 

Аптека №2, 

м.Хмільник 

наявні наявні наявні наявні   

ТОВ 

"Подорожник-

Вінниця" 

Аптека №33, м. 

Козятин 

наявні наявні наявні наявні   

ТОВ 

"Подорожник-

Вінниця" 

Аптека №35, м. 

Немирів 

наявні наявні наявні наявні   

ТОВ 

"Подорожник-

Вінниця" аптек 

у м. Шаргород -

3 

наявні наявні наявні наявні   

ТОВ 

"ПОДОРОЖНИ

К ВІННИЦЯ" 

Аптека №41,м. 

Бершадь 

наявні наявні наявні наявні   



ТОВ 

"ПОДОРОЖНИ

К ВІННИЦЯ" 

аптек у  м.Бар- 2 

наявні наявні наявні наявні   

ТОВ 

"ПОДОРОЖНИ

К ВІННИЦЯ" 

Аптека №4, смт 

Літин 

наявні наявні наявні наявні   

КП  

"Центральна 

Хмільницька 

районна аптека 

№265", м. 

Хмільник         

інформація не 

надана 

ПП "Укрмед 

Вінниця", м. 

Вінниця 

наявні наявні наявні наявні   

По мережах  

"Аптека 

низьких цін" 

"Копійка"         

інформація не 

надана 

14 Аптек у м. 

Віннця           

Аптека м. 

Жмеринка           

Аптека 

м.Калинівка           

Аптека 

м.Бершадь           

Аптека м. 

Могилів-

подільський           

По мережі  

"Аптека 

оптових цін" 

        інформація не 

надана 

8 Аптек у м. 

Вінниця           

Аптека м. 

Могилів-

подільський           

По мережі  

"Здорова 

родина"         

інформація не 

надана 

Аптека 

м.Гайсин           

Аптека 

м.Козятин           

Аптека 

м.Калинівка           

Аптека 

м.Могилів-           



подільський 

Аптека 

м.Калинівка           

Аптека смт 

Томашпіль           

Аптека 

м.Козятин           

Аптека Вінниця           

Аптека 

м.Погребище           

ПП 

"КОНЕКС" (по 

мережі) 

наявні наявні наявні наявні 

  

Аптек у м. 

Вінниці 40           

Аптек у м. 

Хмільник 5           

Аптек у м. 

Калинівка 4           

Аптек у м. 

Козятин 14           

Аптек у м. 

Тульчин 8           

Аптек  смт 

Крижопіль 4           

Аптек у м. 

Гайсин 2           

Аптек у м. 

Іллінці 2           

Аптек у м. 

Тиврів 4           

Аптек у м. 

Липовець 3           

Аптек у м. 

Піщанка 2           

Аптек у 

м.Жмеринка 2           

Аптек у м. 

Ямпіль 2           

Аптек у м. 

Оратів 1           

Аптек у м. Бар 4           

Аптек у м. 

Чернівці 1           

Аптек у м. 

Бершадь  2           

Аптек у м. 

Могилів-

Подільський  5           

Аптек у м. 

Тростянець 1           



Аптек у м. 

Шаргород  1           

Аптек у м. Літин 

2           

Аптек у м. 

Погребище  2           

Аптек у смт 

Томашпіль  3           

Аптек у м. 

Калинівка  5           

Аптек у 

м.Немирів  2           

Аптек у м. 

Муровані 

Курилівці  1           

ТОВ "Лінія 

здоров"я - 

мережа аптек" 

(по мережі) 

наявні наявні наявні наявні   

Аптека у 

м.Погребище           

Аптека у м. 

Гайсин           

Аптека та 

аптечний пункт 

у смт Оратів           

ТОВ "Фірма 

"Авіценна" 

аптек у м. 

Вінниця - 13; 

аптечних 

пунктів у м. 

Вінниця - 2 

наявні наявні наявні наявні   

ТОВ 

"Техмедсервіс-

ТМС" аптека у 

м. Вінниця - 1; 

аптека у смт 

Вороновиця - 1 

        

інформація не 

надана 

ТОВ Коперія 

Аптека №1м. 

Калинівка 

        інформація не 

надана 

ТОВ Коперія 

Аптека №1м. 

Калинівка 

        інформація не 

надана 

КП 

"Іллінціфарм" 

Іллінецької 

районної ради 

Вінницької 

області аптек у 

м. Іллінці - 2 

наявні наявні наявні наявні 

  



КП 

"Іллінціфарм" 

Іллінецької 

районної ради 

Вінницької 

області 

аптечний пункт 

№1 аптеки№1, 

м.Іллінці 

наявні наявні наявні наявні 

  

КП 

"Іллінціфарм" 

Іллінецької 

районної ради 

Вінницької 

області 

аптечний пункт 

№3 аптеки№1, 

смт Дашів 

наявні наявні наявні наявні 

  

 

 

Назва СГ 

Лікарські 

засоби для 

лікування 

серцево-

судинних 

захворювань 

Лікарські 

засоби для 

лікування 

бронхіальної 

астми 

Лікарські 

засоби для 

лікування 

цукрового 

діабету ІІ 

типу  

Примітка 

ТОВ "Аптечне 

підприємство 

"Охорона здоров'я"- 

Аптека №214, м. 

Вінниця 

наявні наявні наявні   

АП "Дитяча аптека 

№126" у форміТОВ, 

м. Вінниця 

      
Інформація не 

надана 

КП Літинської 

районної ради 

"Літинська районна 

аптека", смт Літин 

      
Інформація не 

надана 

ПП "Богдан" аптек у 

м. Вінниця - 5 
наявні наявні наявні   

ПП "Богдан" Аптек у 

м. Жмеринка - 1 
наявні наявні наявні   

ТОВ "Єврофарм-

Вінниця" аптек у м. 

Вінниця - 2 

наявні наявні наявні   



ТОВ "Єврофарм-

Вінниця" аптек - 2 та 

аптечний пункт - 1  у 

м.Іллінці  

наявні наявні наявні   

ТОВ "Єврофарм-

Вінниця" аптека у м. 

Гайсин - 1 

наявні наявні наявні   

ТОВ "Єврофарм-

Вінниця"аптека - 1 

та аптечний пункт - 1 

у м. Погребище 

наявні наявні наявні   

ТОВ "Єврофарм-

Вінниця"аптечний 

пункт - 1 у м. Бар 

наявні наявні наявні   

ТОВ "Єврофарм-

Вінниця"аптечний 

пункт - 1 у м. 

Бершадь 

наявні наявні наявні   

АП НВП "Візит"  наявні наявні наявні   

ПП "Євроаптека" 

аптеки  у м. Гнівань - 

2 

наявні наявні наявні   

ПП "Євроаптека" 

аптека  у м. Вінниця 

- 1 

наявні наявні наявні   

ПП "Євроаптека" 

аптека  у м. Гайсин -

1 

наявні наявні наявні   

ПП "Євроаптека" 

аптеки  у смт . 

Тростянець - 2 

наявні наявні наявні   

ПП "Євроаптека" 

аптека  в смт. Дашів 

(Іллінецький р-н) - 1 

наявні наявні наявні   

ПП "Євроаптека" 

аптека  в  м. 

Липовець - 1 

наявні наявні наявні   

ПП "Євроаптека" 

аптека  в  с. 

Капустяни 

(Тростянецький р-н) 

- 1 

наявні наявні наявні   



Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

"Немирівська 

центральна районна 

аптека №60" 

наявні наявні наявні   

ТОВ " АЙ ПІ 

ФАРМАЦІЯ", м. 

Козятин       

Інформація не 

надана 

ТОВ " ГЛОРІЯ 

ФАРМ" м. Козятин       

Інформація не 

надана 

ТОВ " ЦІНТОРГ 

ІНВЕСТ" аптек у 

м.Вінниця - 5       

  

ТОВ "ЦІНТОРГ 

ІНВЕСТ" аптека 

Липовецький р-н., 

смт. Турбів - 1 

        

ТОВ " АВ 

ФАРМАЦІЯ" аптека 

у м. Ладижин       

Інформація не 

надана 

ТОВ "АВ 

ФАРМАЦІЯ" аптека 

м. Могилів-

Подільський - 1 

        

ТОВ "АВ 

ФАРМАЦІЯ" аптека 

м. Жмеринка -1 

        

ТОВ "АВ 

ФАРМАЦІЯ" аптека 

м. Калинівка - 1 

        

ТОВ "АВ 

ФАРМАЦІЯ" аптек 

м. Могилів-

Подільський - 2       

  

ТОВ " АВ 

ФАРМТРЕЙД" 

аптека у м. Вінниця       

Інформація не 

надана 

ТОВ "Добро-КР", м. 

Вінниця 
наявні наявні наявні   

СТ "ГарантК" 

м.Іллінці 
наявні наявні наявні 

  

Комунальне 

підприємство 

"Барська ра районна 

аптека", м. Бар 

наявні наявні наявні   

ТОВ"Писарівська 

аптека", Вінницький 

р-н, с. Писарівка 

наявні наявні наявні   



ТОВ "Вінницька 

Соціальна 

аптека"аптека  у м. 

Вінниця - 1 

наявні наявні наявні   

ТОВ "Вінницька 

Соціальна аптека" 

аптечний пункт   у   

м. Могилів- 

Подільський - 1 

наявні наявні наявні   

ТОВ "Вінницька 

Соціальна 

аптека"аптечний 

пункт  в смт. 

Крижопіль - 1 

наявні наявні наявні   

ТОВ "Ямпільська 

центральна 

аптека"аптека  в м. 

Ямпіль - 1 

наявні наявні наявні   

ТОВ "Ямпільська 

центральна аптека" 

аптека  в смт. 

Томашпіль - 1 

наявні наявні наявні   

РКП "Гайсинська 

міжлікарняна 

аптека", м. Гайсин 

наявні наявні наявн 

  

ТОВ "Унісем -

Фарм", аптека - 1 та 

аптечний пункт - 1 у 

м. Вінниця 

      
Інформація не 

надана 

ТОВ "Унісем -

Фарм", аптека - 1 та 

аптечний пункт - 1 у 

смт Вапнярка 

      
Інформація не 

надана 

ТОВ "Унісем -

Фарм", аптека - 1 та  

у м. Погребище 

      
Інформація не 

надана 

ТОВ "Унісем -

Фарм",  аптечний 

пункт - 1 у м. 

Козятин 

      
Інформація не 

надана 

ТОВ "Унісем -

Фарм",  аптечний 

пункт - 1 у смт. 

Шпиків       

Інформація не 

надана 

ТОВ “Центральна 

фармацетивтична 

компанія” 

наявні наявні наявні 

  

КП "Ладижинська 

міська аптека", м. 

Ладижин 

наявні наявні наявні 

  



МКП "Вінницька 

міська аптека", 

аптеки у м.Вінниця 

наявні наявні наявні 

  

ТОВ “Горинь-Фарм” 

,м. Хмільник  
наявні наявні наявні   

ТОВ “Медтехнік-

сервіс” , м. Хмільник 
наявні наявні наявні   

ТОВ "Фармастор", 

м.Вінниця 
      

Інформація не 

надана 

ТОВ "Подорожник-

Вінниця" аптек у м. 

Вінниця - 18 наявні наявні наявні 

  

ТОВ "Подорожник-

Вінниця" Аптека 

№10, м. Ямпіль 

наявні наявні наявні   

ТОВ "Подорожник-

Вінниця" Аптека 

№11, м. Козятин 

наявні наявні наявні   

ТОВ "Подорожник-

Вінниця" аптек у м. 

Тульчин - 2 

наявні наявні наявні   

ТОВ "Подорожник-

Вінниця" Аптека 

№12, м. Гайсин 

наявні наявні наявні   

ТОВ "Подорожник-

Вінниця" Аптека 

№14,смт Крижопіль 

наявні наявні наявні   

ТОВ "Подорожник-

Вінниця" Аптека 

№17, м. Немирів 

наявні наявні наявні   

ТОВ "Подорожник-

Вінниця" Аптека 

№19, м. Погребище 

наявні наявні наявні   

ТОВ "Подорожник-

Вінниця" аптек у  м. 

Могилів-

Подільський -2 

наявні наявні наявні   

ТОВ "Подорожник-

Вінниця" Аптека 

№28, м. Липовець 

наявні наявні наявні   

ТОВ "Подорожник-

Вінниця" аптек у м. 

Калинівка - 2 

наявні наявні наявні   

ТОВ "Подорожник-

Вінниця" Аптека 

№2, м.Хмільник 

наявні наявні наявні   

ТОВ "Подорожник-

Вінниця" Аптека 

№33, м. Козятин 

наявні наявні наявні   



ТОВ "Подорожник-

Вінниця" Аптека 

№35, м. Немирів 

наявні наявні наявні   

ТОВ "Подорожник-

Вінниця" аптек у м. 

Шаргород -3 

наявні наявні наявні   

ТОВ 

"ПОДОРОЖНИК 

ВІННИЦЯ" Аптека 

№41,м. Бершадь 

наявні наявні наявні   

ТОВ 

"ПОДОРОЖНИК 

ВІННИЦЯ" аптек у  

м.Бар- 2 

наявні наявні наявні   

ТОВ 

"ПОДОРОЖНИК 

ВІННИЦЯ" Аптека 

№4, смт Літин 

наявні наявні наявні   

КП  "Центральна 

Хмільницька 

районна аптека 

№265", м. Хмільник       

інформація не 

надана 

ПП "Укрмед 

Вінниця", м. Вінниця 
наявні наявні наявні   

По мережах  

"Аптека низьких 

цін" "Копійка"       

інформація не 

надана 

14 Аптек у м. Віннця         

Аптека м. Жмеринка         

Аптека м.Калинівка         

Аптека м.Бершадь         

Аптека м. Могилів-

подільський         

По мережі  "Аптека 

оптових цін" 
      інформація не 

надана 

8 Аптек у м. Вінниця         

Аптека м. Могилів-

подільський         

По мережі  

"Здорова родина"       

інформація не 

надана 

Аптека м.Гайсин         

Аптека м.Козятин         

Аптека м.Калинівка         

Аптека м.Могилів-

подільський         

Аптека м.Калинівка         



Аптека смт 

Томашпіль         

Аптека м.Козятин         

Аптека Вінниця         

Аптека м.Погребище         

ПП "КОНЕКС" (по 

мережі) 
наявні наявні наявні 

  

Аптек у м. Вінниці 

40         

Аптек у м. Хмільник 

5         

Аптек у м. Калинівка 

4         

Аптек у м. Козятин 

14         

Аптек у м. Тульчин 8         

Аптек  смт 

Крижопіль 4         

Аптек у м. Гайсин 2         

Аптек у м. Іллінці 2         

Аптек у м. Тиврів 4         

Аптек у м. Липовець 

3         

Аптек у м. Піщанка 2         

Аптек у м.Жмеринка 

2         

Аптек у м. Ямпіль 2         

Аптек у м. Оратів 1         

Аптек у м. Бар 4         

Аптек у м. Чернівці 

1         

Аптек у м. Бершадь  

2         

Аптек у м. Могилів-

Подільський  5         

Аптек у м. 

Тростянець 1         

Аптек у м. Шаргород  

1         

Аптек у м. Літин 2         

Аптек у м. 

Погребище  2         

Аптек у смт 

Томашпіль  3         

Аптек у м. Калинівка  

5         



Аптек у м.Немирів  2         

Аптек у м. Муровані 

Курилівці  1         

ТОВ "Лінія 

здоров"я - мережа 

аптек" (по мережі) 

наявні наявні наявні   

Аптека у 

м.Погребище         

Аптека у м. Гайсин         

Аптека та аптечний 

пункт у смт Оратів         

ТОВ "Фірма 

"Авіценна" аптек у 

м. Вінниця - 13; 

аптечних пунктів у 

м. Вінниця - 2 

наявні наявні наявні   

ТОВ "Техмедсервіс-

ТМС" аптека у м. 

Вінниця - 1; аптека у 

смт Вороновиця - 1 

      
інформація не 

надана 

ТОВ Коперія Аптека 

№1м. Калинівка 
      інформація не 

надана 

ТОВ Коперія Аптека 

№1м. Калинівка 
      інформація не 

надана 

КП "Іллінціфарм" 

Іллінецької районної 

ради Вінницької 

області аптек у м. 

Іллінці - 2 

наявні наявні наявні 

  

КП "Іллінціфарм" 

Іллінецької районної 

ради Вінницької 

області аптечний 

пункт №1 аптеки№1, 

м.Іллінці 

наявні наявні наявні 

  

КП "Іллінціфарм" 

Іллінецької районної 

ради Вінницької 

області аптечний 

пункт №3 аптеки№1, 

смт Дашів 

наявні наявні наявні 

  

 

 

 


