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Вулики 

УВАГА!!! Новинка!!! Ми почали виготовляти рамки для сотового меду на 

145 рамку по ціні 3,8 грн/шт. В 145 рамку входить 6  шт. Комплектуються 

під 145 рамки нашого виробництва з верхнім бруском 10/12/15/22 мм. Під 

замовлення можливе виготовлення на рамку Дадан 
Назва моделі вулика Ціна, грн. 

ЛЕЖАКИ: 

Лежак на 24 рамки Дадан/Українка матеріал сосна (товщ. корпуса 35/30 мм, 

комплектується без рамок). 

1700 грн. 

Лежак на 22 рамки Дадан/Українка матеріал сосна (товщ. корпуса 35/30 мм, 

комплектується без рамок). 

1650 грн. 

Лежак на 20 рамок  Дадан/Українка. матеріал сосна (товщ. корпуса 35/30 мм, 

комплектується без рамок). 

1600 грн. 

Лежак на 16 рамок  Дадан/Українка. матеріал сосна (товщ. корпуса 35/30 мм, 

комплектується без рамок). 
1500 грн. 

Надставка (магазин) під 145 р./230 р. на лежак 24 р. Дадан/Українка матеріал 

сосна (товщ корпуса 30/35) 
500/660 грн. 

Надставка (магазин) під 145 р./230 р. на лежак 22 р. Дадан/Українка матеріал 

сосна (товщ корпуса 30/35) 
470/630 грн. 
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Надставка (магазин) під 145 р./230 р. на лежак 20 р. Дадан матеріал сосна 

(товщ корпуса 30/35). 
440/600 грн. 

Надставка (магазин) під 145 р./230 р. на лежак 16 р. Дадан матеріал сосна 

(товщ корпуса 30/35). 
380/530 грн. 

            Корпусні 

Перехідники: 

Перехідник 8р. з Рута на Дадан сосна (товщ. 30/35 мм.) 150/155 грн. 

Перехідник 10р. з Рута на Дадан сосна (товщ. 30/35 мм.) 155/160 грн. 

Перехідник 12р. з Рута на Дадан сосна (товщ. 30/35 мм.) 160/165 грн. 

Бджоловіддільник (квебек) 8р. сосна (товщ. 30/35 мм.) 250/255 грн. 

Бджоловіддільник (квебек) 10р. сосна (товщ. 30/35 мм.) 255/260 грн. 

Бджоловіддільник (квебек) 12р. з Рута на Дадан сосна (товщ. 30/35 мм.) 260/265 грн. 

Міжкорпусне дно 8 р. Рута/Дадан сосна (тов. 30/35 мм.) з льотком 200/205 грн. 

http://vylok.com.ua/
mailto:vyloks@gmail.com
mailto:vyloks@gmail.com


ПП Балагура Д.Ю. (067) 275-28-38, (097) 634-85-94 
http://vylok.com.ua/ 
vyloks@gmail.com 
 

- 3 – 

Міжкорпусне дно 10 р. Рута/Дадан сосна (тов. 30/35 мм.) з льотком 205/210 грн. 

Міжкорпусне дно 12 р. Рута/Дадан сосна (тов. 30/35 мм.) з льотком 210/215 грн. 

Корпуса: 

Корпус Дадан 12 р. матеріал сосна (товщ. корпуса 30/35 мм.) 505/540 грн. 

Корпус Рута 12 р. матеріал сосна (товщ. корпуса 30/35 мм.) 385/405 грн. 

Корпус Дадан 10 р. матеріал сосна (товщ. корпуса 30/35 мм.) 475/505 грн. 

Корпус Рута 10 р. матеріал сосна (товщ. корпуса 30/35 мм.) 365/385 грн. 

Корпус Дадан 8 р. матеріал сосна (товщ. корпуса 30/35 мм.) 440/475 грн. 

Корпус Рута 8 р. матеріал сосна (товщ. корпуса 30/35 мм.) 330/350 грн. 

Півкорпуса: 

Піврамковий корпус (магазин) 12 р.матеріал сосна (товщ. корпуса 30/35 мм.) 265/280 грн. 
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Піврамковий корпус (магазин) 10 р.матеріал сосна (товщ. корпуса 30/35 мм.) 250/265 грн. 

Піврамковий корпус (магазин) 8 р.матеріал сосна (товщ. корпуса 30/35 мм.) 235/250 грн. 

Дно: 

ДНО ЗВИЧАЙНЕ, З’ЄМНЕ З ДОШКОЮ 24 ММ 

Дно 12 р. Дадан/Рута матеріал сосна (товщ. 30/35 мм) 310/315 грн. 

Дно 10 р.  Дадан/Рута матеріал сосна (товщ 30/35 мм). 270/275 грн. 

Дно 8 р.  Дадан/Рута матеріал сосна (товщ 30/35 мм). 230/235 грн. 

ДНО ДЛЯ ЗБОРУ ПИЛКУ 

Дно 12 р.  Дадан/Рута для збору пилку, матеріал сосна (товщ. 30/35 мм.) 780/800 грн. 

Дно 10 р.  Дадан/Рута для збору пилку, матеріал сосна (товщ 30/35 мм.) 730/750 грн. 

Дно 8 р.  Дадан/Рута для збору пилку матеріал сосна (товщ 30/35 мм). 670/690 грн. 
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ДНО СІТКА/ФАНЕРА 

Дно 12 р.  Дадан/Рута сітка+фанерна задвижка, матеріал сосна (товщ. 30/35 

мм.) 

415/420 грн. 

Дно 12 р. Дадан/Рута  Дадан/ Рута видвижна рамка з сіткою + фанерна 

задвижка сосна (товщ.  30/35 мм.) 

475/480 грн. 

Дно 10 р.  Дадан/Рута сітка+фанерна задвижка, матеріал сосна (товщ. 30/35 

мм.) 

370/375 грн. 

Дно 10 р. Дадан/Рута видвижна рамка з сіткою + фанерна задвижка сосна 

(товщ.  30/35 мм.) 

440/445 грн. 

Дно 8 р.  Дадан/Рута сітка+фанерна задвижка, матеріал сосна (товщ. 30/35 

мм.) 

325/330 грн. 

Дно 8 р. Дадан/Рута видвижна рамка з сіткою + фанерна задвижка сосна 

(товщ.  30/35 мм.) 

395/400 грн. 

Підкришники: 

Підкришник без фанери 12 р. Рута/Дадан сос (товщ. 20/30/35 мм) 130/140/145 грн. 

Підкришник без фанери 10 р. Рута/Дадан сос (товщ. 20/30/35 мм) 120/130/135 грн. 
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Підкришник без фанери 8 р. Рута/Дадан сос (товщ. 20/30/35 мм) 110/120/125 грн. 

Підкришник 12 р. сосна (товщ. 30/35 мм.) 200/205 грн. 

Підкришник 10 р. сосна (товщ. 30/35 мм.) 180/185 грн. 

Підкришник 8 р. сосна (товщ. 30/35 мм.) 165/170 грн. 

Криши: 

Криша 8 р. сосна 205 грн. 

Криша 10 р. сосна 210 грн. 

Криша 12 р. сосна 215 грн. 

Вулик Український корпусний на 12 рамок з надставками на 8 рамок : 

Дно 12 р.  Українське звичайне з половою дошкою 24 мм, матеріал сосна 

(товщ. 30/35 мм.) 

230/235 грн 

Дно 12 р.  Українське сітка+фанерна задвижка, матеріал сосна (товщ. 30/35 

мм.) 

325/330 грн 

Дно 12 р. Українське видвижна рамка з сіткою + фанерна задвижка сосна 

(товщ.  30/35 мм.) 

410/415 грн 

Корпус Український 12 р. матеріал сосна (товщ. 30/35 мм.) 550/585 грн 

Піврамковий корпус (магазин) 8 р.матеріал сосна (товщ. корпуса 30/35 мм.) 230/250 грн 

Корпус Рута 8 р. матеріал сосна (товщ. корпуса 30/35 мм.) 300/350 грн. 

http://vylok.com.ua/
mailto:vyloks@gmail.com
mailto:vyloks@gmail.com


ПП Балагура Д.Ю. (067) 275-28-38, (097) 634-85-94 
http://vylok.com.ua/ 
vyloks@gmail.com 
 

- 7 – 

Підкришник Український 12 р. матеріал сосна (товщ. 30/35 мм.) 165/170 грн. 

Підкришник без фанери Український 12 р. матеріал сосна (товщ. 20/30/35 мм) 110/120/125 грн. 

Криша Українська 12 р. 205 грн 

Вулик Паливоди: 

Дно 8 р. крите дошкою тов 22 мм. (сосна тов. 22 мм.) 230 грн. 

Дно 8 р. сітка+фанера  тов 22 мм. (сосна тов. 22 мм.) 310 грн. 

Дно 8 р. видвижна сітка+фанера  тов 22 мм. (сосна тов. 22 мм.) 390 грн. 

Корпус-рогач 8р. під 145 р. Дадан (сосна тов. 22 мм.) 220 грн. 

Підкришник 8 р. (сосна тов. 22 мм.) 155 грн. 

Криша 8 р. (сосна тов. 22 мм.) 180 грн. 

 Вулик Подільський: 

Дно Подільське 8 р. крите дошкою тов. 25 мм. (сосна тов. 30/35 мм.)                           215/220 грн. 

Дно Подільське 8 р. Фанера+сітка (сосна тов. 30/35 мм.)                              285/290 грн. 
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Дно Подільське 8 р. Фанера+видвижна сітка (сосна тов. 30/35 мм.)                             335/340 грн. 

Корпус Подільський 8 р. під 145 р. (сосна тов. 30/35 мм.)Розміри корпуса 168* 

375*375 мм. 

                            210/215 грн. 

Корпус Подільський 8 р. під 230 р. (сосна тов. 30/35 мм.) 

  

Розміри корпуса 248* 375*375 мм. 

                              280/285 грн. 

Корпус Подільський 8 р. під 300 р. (сосна тов. 30/35 мм.)Розміри корпуса 318* 

375*375 мм. 

                               360/375 грн. 

Підкришник Подільський 8р. (сосна тов. 30/35 мм.)                               155/160 грн. 

Криша 8р. подільська                                175 грн. 

Ящики для бджолопакетів: 

Ящик для транспортування бджолопакетів на 5 р. Дадан. 

  

( Виконані з застосуванням ДВП та дерев’яного каркасу, вставлені тримачі з 

пазами під рамку +вентиляція зверху та знизу). 

220 грн. 

Ящик для транспортування бджолопакетів на 5 р. Рута 

  

( Виконані з застосуванням ДВП та дерев’яного каркасу, вставлені тримачі з 

пазами під рамку +вентиляція зверху та знизу). 

185 грн. 
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РОЙОВКИ: 

Ройовка 6 р. Дадан/Українка 

( Виконані з застосуванням вологостійкої фанери марки ФК та дерев’яного 

каркасу.Криша відкидається за допомогою завісів, в боксі є льоток з 

закривачем. Можуть застосовуватися як рамконоси є досить легкими та 

міцними, так і як повноцінний тимчасовий вулик на 6 р.) 

                              420 грн. 

Ройовка 5 р. Дадан/Українка 

( Виконані з застосуванням вологостійкої фанери марки ФК та дерев’яного 

каркасу. Криша відкидається за допомогою завісів, в боксі є льоток з 

закривачем. Можуть застосовуватися як рамконоси є досить легкими та 

міцними, так і як повноцінний тимчасовий вулик на 5 р.) 

                               390 грн. 

Ройовка 6 р. Рута 

( Виконані з застосуванням вологостійкої фанери марки ФК та дерев’яного 

каркасу.Криша відкидається за допомогою завісів, в боксі є льоток з 

закривачем. Можуть застосовуватися як рамконоси є досить легкими та 

міцними, так і як повноцінний тимчасовий вулик на 6 р.) 

                              365 грн. 

Нуклеуси: 
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Нуклеус на базі 10 р. корпуса Дадан (поділ на 3 частини по 3 рамки за 

допомогою проріззі в стінках та фанерних перегородок. Льотки зроблені в 

шахматному порядку). Комплектується: 1 дно, 1 корпус, 1 підкришник з 

потолочною дошкою, 1 криша. Сосна тов. 30/35 мм. 

 1450/1500 грн. 

Нуклеус на базі 10 р. корпуса Рута (поділ на 3 частини по 3 рамки за 

допомогою проріззі в стінках та фанерних перегородок. Льотки зроблені в 

шахматному порядку). Комплектується: 1 дно, 1 корпус, 1 підкришник з 

потолочною дошкою, 1 криша. Сосна тов. 30/35 мм. 

1360/1390 грн. 

Нуклеус на базі 10 р. корпуса Дадан (поділ на 2 частини по 4 і 5 рамок за 

допомогою проріззі в стінках та фанерних перегородок. Льотки зроблені в 

шахматному порядку). Комплектується: 1 дно, 1 корпус, 1 підкришник з 

потолочною дошкою, 1 криша. Сосна тов. 30/35 мм. 

1390/1420 грн. 

Нуклеус на базі 10 р. корпуса Рута (поділ на 2 частини по 4 і 5 рамок за 

допомогою проріззі в стінках та фанерних перегородок. Льотки зроблені в 

шахматному порядку). Комплектується: 1 дно, 1 корпус, 1 підкришник з 

потолочною дошкою, 1 криша. Сосна тов. 30/35 мм. 

1280/1310 грн. 

Нуклеус на базі 16р. Дадан лежака (поділ на 4 частини по 4 рамки за 

допомогою проріззі в стінках та фанерних перегородок. Льотки зроблені в 

шахматному порядку) 

1900 грн. 

Нуклеус на базі 20р. Дадан лежака (поділ на 4 частини по 5 рамок за 

допомогою проріззі в стінках та фанерних перегородок. Льотки зроблені в 

шахматному порядку) 

2000 грн. 

Нуклеус на базі 20р. Дадан лежака (поділ на 5 частин по 4 рамки за 

допомогою проріззі в стінках та фанерних перегородок. Льотки зроблені в 

шахматному порядку) 

2100 грн. 
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Нуклеус на базі 24 р. Дадан лежака поділених на 4/6 частин 2100/2300 

Рамки: 

Рамка для сотового меду під 145 р. з верхнім бруском тов. 10/12/15/22 мм. В 

145 рамку входить 6  шт. Товщина рамки 4мм. Висота в залежності від 

верхнього бруска 145 р. 120/122/125/132 мм. Ширина 70 мм. 

4.2 грн. 

Рамка стандартна Дадан (300 мм.) з розділювачем гофмана 37 мм 10.4 грн. 

Рамка стандартна Дадан (розділювач гофмана 37мм.) з верхньою 

зашиповкою. 

10.7 грн. 

Рамка стандартна Дадан (розділювач гофмана 37мм.) з верхньою і нижньою 

зашиповкою. 

11 грн. 

Рамка  Рута (230мм, розділювач гофмана 37мм.) Верхній брусок тов 

22/15/12/10 мм. 

9.9/9.3/9/8.4 грн. 

Рамка стандартна Рута (розділювач гофмана 37мм.) з верхньою 

зашиповкою. Верхній брусок тов 22/15/12/10 мм. 

10.2/9.6/9.3/8.7 грн. 

Рамка  Рута (розділювач гофмана 37мм.) з верхньою і нижньою 

зашиповкою. Верхній брусок тов 22/15/12/10 мм. 

10.5/9.9/9.6/9 грн. 
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Полурамка Дадан (145 мм., розділювач гофмана 37мм.) Верхній брусок тов 

22/15/12/10 мм. 

9.3/8.7/8.4/7.8 грн. 

 Полурамка Дадан (розділювач гофмана 37мм.) з верхньою 

зашиповкою. Верхній брусок тов 22/15/12/10 мм. 

9.6/9/8.7/8.1 грн. 

 Полурамка Дадан (розділювач гофмана 37мм.) з верхньою і нижньою 

зашиповкою. Верхній брусок тов 22/15/12/10 мм. 

9.9/9.3/9/8.4 грн. 

Рамка Українська (435 мм., розділювач гофмана 37мм.) 10.4 грн. 

Рамка Українська (розділювач гофмана 37мм.) з верхньою зашиповкою. 10.7 грн. 

Рамка Українська (розділювач гофмана 37мм.) з верхньою і нижньою 

зашиповкою. 

11 грн. 

Рамка подільська ( розм. 300*300, розд. гофмана 36,5 мм) звичайна/верх. 

зашиповка/ верх і нижня зашиповка. 

7.7/8/8.3 грн. 

Рамка подільська ( розм. 230*300, розд. гофмана 36,5 мм) звичайна/верх. 

зашиповка/ верх і нижня зашиповка. 

7.4/7.7/8 грн. 

Рамка подільська ( розм. 145*300, розд. гофмана 36,5 мм) звичайна/верх. 

зашиповка/ верх і нижня зашиповка. 

6.9/7.2/7.5 грн. 
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Рамка-кормушка. Для весняного підкорму бджіл на 300 мм 60 грн. 

Рамка-кормушка. Для весняного підкорму бджіл на 145 мм 55 грн. 

Рамка-кормушка. Для весняного підкорму бджіл на 230 мм 57 грн. 

Заставна Рамка Дадан/Українка (оббита фанерою тов. 5мм і пінопластом 

всередині) зимній варіант 

85 грн. 

Заставна Рамка Дадан/Українка (всередині рамки вставлена фанера тов. 5 

мм.) літній варіант 

60 грн. 

Заставна Рамка Рута (оббита фанерою тов. 5мм і пінопластом всередині) 

зимній варіант 

70 грн. 

Заставна Рамка Рута (всередині рамки вставлена фанера тов. 5 мм.) літній 

варіант 

42 грн. 

Комплектуючі: 

Задвижка дерев’яна на щільовий  льоток 6 грн. 

Кормушка потолочна. (монтується в корпусні підкришники при їх 

виготовленні 8/10/12 р.) 

175/185/195 грн. 
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Кормушка потолочна лежакова системи Дадан, Українка. 
(монтується на вулики лежаки, місткістю на 3 л. сиропу) 

265 грн. 

Прилітна дощечка велика (довж. 20 см) 15 грн. 

Прилітна дощечка мала (довж. 15 см) 11 грн. 

Заставна дощечка для розділення гнізда в лежаках 70 грн. 

Додаткові послуги: 

  

Створення вентиляційних отворів в підкришнику (сверління отворів в 4 кутах 

підкришника і закриття їх металевою оцинкованою сіткою. 

30 грн. 

Оббивка криш металевим листом (алюмінієвий друкарський лист) криша 

8/10/12/16 р. 

90/95/100/110 грн. 

Оббивка криш металевим листом (алюмінієвий друкарський лист) криша на 

лежак 20,22/24 р. 

120/130/170 грн. 

Увага!!! При відправлені одиничних екзмплярів кур’єрськими службами береться додаткова плата за 

упаковку товару в стрейч плівку. Делівері, Міст Експрес, Нова Пошта -40 грн. за 1 вулик/100 рамок. 

Упаковка 50 рамок -20 грн. 

При відправленні більшої кількості товару даними службами сплачується 250 грн. за 

палетування 1 палети службою Делівері. 
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Доставка попутнім транспортом чи самовивозом дані витрати виключає. 

Ціни на інші види вуликів і рамок, а також з інших матеріалів уточнюйте за номерами 

вказаними на сайті. 
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