
Модель Характеристика Ціна, грн

Надувні човни Барк гребні

В-190 Одномісний гребний, стаціонарне сидіння, комплект* 5880,00

В-190 Книжка Одномісний гребний, стаціонарне сидіння, слань-книжка, комплект* 8980,00

В-190D Одномісний гребний, рухоме сидіння, комплект* 6090,00

В-190D Книжка Одномісний гребний, рухоме сидіння, слань-книжка, комплект* 9190,00

В-210 Одномісний гребний, рухоме сидіння, рейковий настил, комплект* 7260,00

В-210 Книжка Одномісний гребний, рухоме сидіння, слань-книжка, комплект* 10510,00

В-210N
Одномісний гребний, рухоме сидіння, рейковий настил,

навісний транець, комплект*
8010,00

В-210N
Книжка Одномісний гребний, рухоме сидіння, слань-книжка,

навісний транець, комплект*
11250,00

В-220 Одномісний гребний, стаціонарне сидіння, комплект* 6730,00

В-220 Книжка Одномісний гребний, стаціонарне сидіння, слань-книжка, комплект 9950,00

В-220D Одномісний гребний, стаціонарне сидіння, комплект* 6930,00

В-220D Книжка Одномісний гребний, стаціонарне сидіння, слань-книжка, комплект* 10150,00

В-220С Одномісний гребний, рухоме сидіння, комплект* 7020,00

В-220СD Книжка Одномісний гребний, рухоме сидіння, слань-книжка, комплект* 7250,00

В-230 Одномісний гребний, рухоме сидіння, рейковий настил, комплект* 7830,00

В-230 Книжка Двомісний гребний, стаціонарні сидіння, слань-книжка, комплект* 11280,00

В-230D Двомісний гребний, стаціонарні сидіння, рейковий настил, комплект* 8230,00

В-230D Книжка Двомісний гребний, стаціонарні сидіння, слань-книжка, комплект* 11680,00

В-230N Двомісний гребний, рухомі сидіння, рейковий настил, комплект* 8590,00

В-230N Книжка Двомісний гребний, рухомі сидіння, слань-книжка, комплект* 12040,00

В-230ND Двомісний гребний, стаціонарні сидіння, рейковий настил, 8990,00

В-230ND
Книжка Двомісний гребний, рухомі сидіння, рейковий настил,

навісний транець, слань-книжка, комплект*
12440,00

В-240 Двомісний гребний, стаціонарні сидіння, комплект* 7380,00

В-240 Книжка Двомісний гребний, стаціонарні сидіння, слань-книжка, комплект* 10810,00

В-240D Двомісний гребний, стаціонарні сидіння, комплект* 7780,00

В-240D Книжка Двомісний гребний, рухомі сидіння, слань-книжка, комплект* 11210,00

В-240С Двомісний гребний, стаціонарні сидіння, рейковий настил, комплект* 7860,00

В-240СD Двомісний гребний, рухомі сидіння, рейковий настил, комплект* 8290,00

В-250 Двомісний гребний, стаціонарні сидіння, рейковий настил, комплект* 8370,00

В-250 Книжка Двомісний гребний, стаціонарні сидіння, слань-книжка, комплект* 11930,00

В-250D Двомісний гребний, рухомі сидіння, рейковий настил, комплект* 8780,00

В-250D Книжка Двомісний гребний, рухомі сидіння, слань-книжка, комплект* 12340,00

В-250N
Двомісний гребний, стаціонарні сидіння, рейковий настил, навісний транець, комплект*

9230,00

В-250N
Книжка Двомісний гребний, стаціонарні сидіння, навісний транець, слань-книжка, 

комплект*
12790,00

В-250ND Двомісний гребний, рухомі сидіння, рейковий настил, навісний транець, комплект* 9640,00

В-250ND
Книжка Двомісний гребний, рухомі сидіння, навісний транець,

слань-книжка, комплект*
13210,00

В-260 Двомісний гребний, стаціонарні сидіння, рейковий настил, комплект* 8460,00

В-260 Книжка Двомісний гребний, стаціонарні сидіння, слань-книжка, комплект* 12010,00

В-260D Двомісний гребний, рухомі сидіння, рейковий настил, комплект* 8840,00
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В-260D Книжка Двомісний гребний, рухомі сидіння, слань-книжка, комплект* 12400,00

B-260N
Двомісний гребний, стаціонарні сидіння, рейковий настил,

навісний транець, комплект*
9230,00

B-260N
Книжка Двомісний гребний, стаціонарні сидіння, навісний транець,

слань-книжка, комплект*
12780,00

B-260ND
Двомісний гребний, рухомі сидіння, рейковий настил,

навісний транець, комплект*
9640,00

B-260ND
Книжка Двомісний гребний, рухомі сидіння, навісний транець,

слань-книжка, комплект*
13190,00

В-260Р
Двомісний гребний, привальний брус, 4 ручки,

стаціонарні сидіння, рейковий настил, комплект*
9270,00

В-260Р
Книжка Двомісний гребний, привальний брус, 4 ручки,

стаціонарні сидіння, слань-книжка, комплект*
12820,00

В-260РD
Двомісний гребний, привальний брус, 4 ручки,

рухомі сидіння, рейковий настил, комплект*
9680,00

В-260РD
Книжка Двомісний гребний, привальний брус, 4 ручки, рухомі сидіння, слань-книжка, 

комплект*
13230,00

B-260NP
Двомісний гребний, привальний брус, 4 ручки, стаціонарні сидіння, 

рейковий настил, навісний транець, комплект*
10030,00

B-260NP
Книжка Двомісний гребний, привальний брус, 4 ручки, стаціонарні сидіння, 

навісний транець, слань-книжка, комплект*
13580,00

B-260NPD
Двомісний гребний, привальний брус, 4 ручки, рухомі сидіння, рейковий 

настил,навісний транець, комплект*
10440,00

B-260NPD
Книжка Двомісний гребний, привальний брус, 4 ручки, рухомі сидіння, навісний 

транець, слань-книжка, комплект*
13990,00

В-270 Двомісний гребний, стаціонарні сидіння, рейковий настил, комплект* 9580,00

В-270 Книжка Двомісний гребний, стаціонарні сидіння, слань-книжка, комплект* 13350,00

В-270D Двомісний гребний, рухомі сидіння, рейковий настил, комплект* 9990,00

В-270D Книжка Двомісний гребний, рухомі сидіння, слань-книжка, комплект* 13770,00

В-270N
Двомісний гребний, стаціонарні сидіння, рейковий настил,

навісний транець, комплект*
10330,00

В-270N
Книжка Двомісний гребний, стаціонарні сидіння, навісний транець,

слань-книжка, комплект*
14110,00

В-270ND Двомісний гребний, рухомі сидіння, рейковий настил, навісний транець, комплект* 10760,00

В-270ND
Книжка Двомісний гребний, рухомі сидіння, навісний транець,

слань-книжка, комплект*
14540,00

B-270P
Двомісний гребний, привальний брус, 4 ручки, стаціонарні сидіння, 

рейковий настил, комплект*
10370,00

B-270P
Книжка Двомісний гребний, привальний брус, 4 ручки, стаціонарні сидіння,

слань-книжка, комплект*
14150,00

B-270PD
Двомісний гребний, привальний брус, 4 ручки, рухомі сидіння, рейковий настил, 

комплект*
10790,00

B-270PD
Книжка Двомісний гребний, привальний брус, 4 ручки, рухомі сидіння, слань книжка, 

комплект*
14080,00

B-270NP
Двомісний гребний, стаціонарні сидіння, привальний брус, 4 ручки,

рейковий настил, навісний транець, комплект*
11190,00

B-270NP
Книжка Двомісний гребний, стаціонарні сидіння, привальний брус, 4 ручки,

навісний транець, слань-книжка, комплект*
14960,00

B-270NPD
Двомісний гребний, привальний брус, 4 ручки, рухомі сидіння, 

рейковий настил, навісний транець, комплект*
11580,00

B-270NPD
Книжка Двомісний гребний, привальний брус, 4 ручки, рухомі сидіння,

навісний транець, слань-книжка, комплект*
15360,00

В-280 Тримісний гребний, стаціонарні сидіння, рейковий настил, комплект* 9230,00

В-280 Книжка Тримісний гребний, стаціонарні сидіння, слань-книжка, комплект* 13010,00

В-280D Тримісний гребний, рухомі сидіння, рейковий настил, комплект * 9640,00

В-280D Книжка Тримісний гребний, рухомі сидіння, слань-книжка, комплект* 13420,00

B-280N
Тримісний гребний, стаціонарні сидіння, рейковий 

настил, навісний транець, комплект*
10040,00

B-280N
Книжка Тримісний гребний, стаціонарні сидіння, навісний 

транець, слань-книжка, комплект*
13820,00



B-280ND Тримісний гребний, рухомі сидіння, навісний транець, комплект* 10450,00

B-280ND
Книжка Тримісний гребний, рухомі сидіння, навісний транец,

слань-книжка, комплект*
14230,00

В-280Р
Тримісний гребний, стаціонарні сидіння, привальний брус, 4 ручки,

рейковий настил, комплект*
10040,00

В-280Р
Книжка Тримісний гребний, стаціонарні сидіння, привальний брус, 4 ручки,

комплект*
13820,00

В-280РD
Тримісний гребний, привальний брус, 4 ручки, рухомі сидіння,

рейковий настил, комплект*
10450,00

В-280РD
Книжка Тримісний гребний, привальний брус, 4 ручки, рухомі сидіння, слань книжка, 

комплект*
14230,00

B-280NP
Тримісний гребний, привальний брус, 4 ручки, стаціонарні сидіння,

рейковий настил, навісний транець, комплект*
10790,00

B-280NP
Книжка Тримісний гребний, привальний брус, 4 ручки, стаціонарні сидіння,

навісний транець, слань-книжка, комплект*
14560,00

B-280NPD
Тримісний гребний, привальний брус, 4 ручки, рухомі сидіння, 

рейковий настил, навісний транець, комплект*
11230,00

B-280NPD
Книжка Тримісний гребний, привальний брус, 4 ручки, рухомі сидіння,

навісний транець, слань-книжка, комплект*
15000,00

В-300 Тримісний гребний, стаціонарні сидіння, рейковий настил, комплект* 10430,00

В-300 Книжка Тримісний гребний, стаціонарні сидіння, слань-книжка, комплект* 14240,00

В-300D Тримісний гребний, рухомі сидіння, рейковий настил, комплект* 10830,00

В-300D Книжка Тримісний гребний, рухомі сидіння, слань-книжка, комплект* 14640,00

В-300N
Тримісний гребний, стаціонарні сидіння, рейковий настил,

навісний транець, комплект*
11240,00

В-300N
Книжка Тримісний гребний, стаціонарні сидіння, навісний транець,

слань-книжка, комплект*
15060,00

В-300ND
Тримісний гребний, рухомі сидіння, рейковий настил,

навісний транець, комплект*
11650,00

В-300ND
Книжка Тримісний гребний, рухомі сидіння, навісний транець,

слань-книжка, комплект*
15470,00

B-300P
Тримісний гребний, стаціонарні сидіння, привальний брус, 4 ручки,

рейковий настил, комплект*
11240,00

B-300P
Книжка Тримісний гребний, стаціонарні сидіння, привальний брус, 4 ручки,

слань-книжка, комплект*
15060,00

B-300PD
Тримісний гребний, привальний брус, 4 ручки, рухомі сидіння, 

рейковий настил, комплект*
11650,00

B-300PD
Книжка Тримісний гребний, привальний брус, 4 ручки, рухомі сидіння, 

слань-книжка, комплект*
15470,00

B-300NP
Тримісний гребний, привальний брус, 4 ручки, стаціонарні сидіння,

рейковий настил, навісний транець, комплект*
12040,00

B-300NP
Книжка Тримісний гребний, привальний брус, 4 ручки, стаціонарні сидіння,

навісний транець, слань-книжка, комплект*
15850,00

B-300NPD
Тримісний гребний, привальний брус, 4 ручки, рухомі сидіння, 

рейковий настил, навісний транець, комплект*
12450,00

B-300NPD
Книжка Тримісна гребна, привальний брус, 4 ручки, рухомі сидіння, 

навісний транець, слань-книжка, комплект*
16270,00

Модель Характеристика Цена, грн

Надувні моторні човни Барк 

ВТ-270
Двомісний моторний, рейковий настил, 1 рухоме та 1 стаціонарне 

сидіння, фарба для нанесення номерів, комплект*
12120,00

ВТ-270
Книжка Двомісний моторний, 1 рухоме та 1 стаціонарне сидіння, слань-книжка,

фарба для нанесення номерів, комплект*
15350,00

ВТ-270D
Двомісний моторний, рейковий настил, рухомі сидіння,

фарба для нанесення номерів, комплект*
12320,00

ВТ-270D
Книжка Двомісний моторний, рухомі сидіння, слань-книжка,

фарба для нанесення номерів, комплект*
15550,00

ВТ-290
Двомісний моторний, рейковий настил, 1 рухоме та 1 стаціонарне 

сидіння, фарба для нанесення номерів, комплект*
13910,00



ВТ-290
Книжка Двомісний моторний, 1 рухоме та 1 стаціонарне сидіння, слань-книжка,

фарба для нанесення номерів, комплект
17330,00

ВТ-290D
Двомісний моторний, рейковий настил, рухомі сидіння,

фарба для нанесення номерів, комплект*
14120,00

ВТ-290D
Книжка Двомісний моторний, рухомі сидіння, слань-книжка,

фарба для нанесення номерів, комплект*
17540,00

ВТ-310
Тримісний моторний, рейковий настил, 1 рухоме та 1 стаціонарне 

сидіння, фарба для нанесення номерів, комплект*
14180,00

ВТ-310
Книжка Тримісний моторний, 1 рухоме та 1 стаціонарне сидіння,

слань-книжка, фарба для нанесення номерів, комплект*
17780,00

ВТ-310D
Тримісний моторний, рейковий настил, рухомі сидіння,

фарба для нанесення номерів, комплект*
14400,00

ВТ-310D
Книжка Тримісний моторний, рухомі сидіння, слань-книжка,

фарба для нанесення номерів, комплект*
18010,00

ВТ-330
Чотиримісний моторний, рейковий настил, 1 рухоме та 1 стаціонарне 

сидіння, фарба для нанесення номерів, комплект*
15910,00

ВТ-330 Книжка Чотиримісний моторний,1 рухоме та 1 стаціонарне сидіння, слань-книжка, 

фарба для нанесення номерів, комплект*
20040,00

ВТ-330D
Чотиримісний моторний, рейковий настил, рухомі сидіння,

фарба для нанесення номерів, комплект*
16110,00

ВТ-330D
Книжка Чотиримісний моторний, рухомі сидіння, слань-книжка,

фарба для нанесення номерів, комплект*
20240,00

BT-290S
Двомісний моторний, кільова з суцільним розбірним настилом,

1 рухоме та 1 стаціонарне сидіння, фарба для нанесення номерів, комплект*
19660,00

BT-290SD
Двомісний моторний, кільова з суцільним розбірним настилом, рухомі 

сидіння, фарба для нанесення номерів, комплект*
19860,00

BT-310S
Тримісний моторний, кільова з суцільним розбірним настилом,

фарба для нанесення номерів, комплект*
19980,00

BT-310SD
Тримісний моторний, кільова з суцільним розбірним настилом,

рухомі сидіння, фарба для нанесення номерів, комплект*
20200,00

BN-310S
Тримісний моторний, кільова з суцільним розбірним настилом, 1 рухоме та 

1 стаціонарне сидіння, фарба для нанесення номерів, комплект*
21890,00

BT-330S
Чотиримісний моторний, кільова з суцільним розбірним настилом,

1 рухоме та 1 стаціонарне сидіння, фарба для нанесення номерів, комплект*
22060,00

BT-330SD
Чотиримісний моторний, кільова з суцільним розбірним настилом,

рухомі сидіння, фарба для нанесення номерів, комплект*
22260,00

BN-330S
Чотиримісний моторний, кільова з суцільним розбірним настилом,

рухомі сидіння, фарба для нанесення номерів, комплект*
24870,00

BT-360S
Чотиримісний моторний, кільова з суцільним розбірним настилом,

рухомі сидіння, фарба для нанесення номерів, комплект*
24420,00

BN-360S
Чотиримісний моторний, кільова з суцільним розбірним настилом,

рухомі сидіння, комплект*
27100,00

BN-390S
Шестимісний моторний, кільова з суцільним розбірним настилом,

рухомі сидіння, фарба для нанесення номерів, комплект*
28490,00

BT-420S
Восьмимісний моторний, кільова з суцільним розбірним настилом,

рухомі сидіння, фарба для нанесення номерів, комплект*
28680,00

BT-450S
Восьмимісний моторний, кільова з суцільним розбірним настилом,

рухомі сидіння, фарба для нанесення номерів, комплект* 29610,00

*-комплект : механічний насос, весла, пакувальна сумка, рем.комплект, керівництво по 

експлуатації з гарантійныи талоном, сертифікат малого судна.


