
п/н Дилер Перелік продукції Назва виробника

Техніка на базі тракторів "Беларус"
ОАО ”Мозырский машиностроительный завод“

www.mozyrmash.by

Трактори "Беларус"

ОАО ”Бобруйский завод тракторных деталей и 

агрегатов“

www.bztda.com

Сільськогосподарська техніка: машини для 

внесення добрив, зберігання та роздачі 

кормів, причіпні транспорні засоби

ОАО ”Управляющая компания холдинга 

”Бобруйскагромаш“

www.bobruiskagromach.com

Трактори "Беларус", техніка на базі 

тракторів "Беларус"

ОАО ”Минский тракторный завод“ 

www.belarus-tractor.com

Двигуни внутрішнього згоряння (дизелі, 

напівдизелі)  

ОАО ”Управляющая компания холдинга 

”Минский моторный завод“

www.po-mmz.minsk.by

Трактори, міні-трактори, мотоблоки 

"Беларус", техніка на базі тракторів 

"Беларус", оборотні, необоротні плуги 

ОАО ”Сморгонский агрегатный завод“

www.smorgon-tractor.by

Екскаватори-навантажувачі
ООО «ДОРЭЛЕКТРОМАШ»

www.beldem.ru

Техніка на базі тракторів "Беларус"
ОАО ”Мозырский машиностроительный завод“

www.mozyrmash.by

Трактори "Беларус"

ОАО ”Бобруйский завод тракторных деталей и 

агрегатов“

www.bztda.com

Зернозбиральна та кормозбиральна техніка, 

причіпна та навісна сільськогосподарська 

техніка, косарки, жатки

ОАО ”Гомсельмаш“

www.gomselmash.by

Трактори "Беларус", техніка на базі 

тракторів "Беларус"

ОАО ”Минский тракторный завод“ 

www.belarus-tractor.com

Сільськогосподарська техніка: 

грунтообробна та посівна  техніка "Берестье"

ОАО ”Брестский электромеханический завод“

www.bemzbrest.by

Двигуни внутрішнього згоряння (дизелі, 

напівдизелі)  

ОАО ”Управляющая компания холдинга 

”Минский моторный завод“

www.po-mmz.minsk.by

Трактори, міні-трактори, мотоблоки 

"Беларус", техніка на базі тракторів 

"Беларус" та навісна техніка

ОАО ”Сморгонский агрегатный завод“

www.smorgon-tractor.by

Зернозбиральна, кормозбиральна техніка, 

причіпна та навісна сільськогосподарська 

техніка, картоплезбиральна техніка, косарки-

плющилки, жатки, підбирачі

ОАО ”Гомельский завод литья и нормалей“

www.gomelzlin.com

Сільськогосподарська техніка,

причіпна та навісна с/г техніка 

ОАО ”Научнотехнический центр 

комбайностроения“

www.gomselmash.by

Екскаватори-навантажувачі
ООО «ДОРЭЛЕКТРОМАШ»

www.beldem.ru

3

ТОВ "Агроресурс"

www.agro.kr.ua

Трактори "Беларус", техніка на базі 

тракторів "Беларус"

ОАО ”Минский тракторный завод“ 

www.belarus-tractor.com

Сільськогосподарська техніка: машини для 

внесення добрив, зберігання та роздачі 

кормів, причіпні транспорні засоби

ОАО ”Управляющая компания холдинга 

”Бобруйскагромаш“

www.bobruiskagromach.com

Зернозбиральна, кормозбиральна техніка, 

причіпна та навісна сільськогосподарська 

техніка, картоплезбиральна техніка, косарки-

плющилки, жатки, підбирачі

ОАО ”Гомельский завод литья и нормалей“

www.gomelzlin.com

Зернозбиральна та кормозбиральна техніка, 

причіпна та навісна сільськогосподарська 

техніка, косарки, жатки

ОАО ”Гомсельмаш“

www.gomselmash.by

5

ТОВ "Торговий Дім "МТЗ-Беларус-

Україна"

е-mail: info@technotorg.com

1

ТОВ «Укравтозапчастина»

 www.uaz-upi.com 

2

ТОВ «Техноторг-Дон»
 

www.technotorg.com

4

ТОВ "Техноторг" 

 www.technotorg.com 



Зернозбиральна, кормозбиральна техніка, 

причіпна та навісна сільськогосподарська 

техніка, картоплезбиральна техніка, косарки-

плющилки, жатки, підбирачі

ОАО ”Гомельский завод литья и нормалей“

www.gomelzlin.com

Сільськогосподарська техніка:

машини для заготівлі кукурудзи на насіння,

машини для заготівлі кормів,

зернозбиральна техніка,  причіпна та навісна 

кормозбиральна техніка, картоплезбиральна 

техніка, косарки-плющилки, жатки, 

підбирачі

ОАО ”Научнотехнический центр 

комбайностроения“

www.gomselmash.by

Трактори "Беларус", техніка на базі 

тракторів "Беларус"

ОАО ”Минский тракторный завод“ 

www.belarus-tractor.com

Автомобілі, спеціальна техніка, крани, 

тролейбуси, автобуси, причепи МАЗ

ОАО ”Минский автомобильный завод“ – 

управляющая компания холдинга 

”БЕЛАВТОМАЗ“ 

www.maz.by

Автомобілі для перевезення вантажів, 

спеціальні автомобілі медичного 

призначення, вантажопасажирські 

автомобілі, причепи, напівпричепи

ООО ”Завод автомобильных прицепов и кузовов 

”МАЗ-КУПАВА“

www.maz-kupava.com

Автоцистерни, причіп-цистерни, 

напівпричіп-цистерни, 

автотопливозаправники на базі автомобілів 

МАЗ, спецтехніка на базі автомобілів БелАЗ

ОАО ”Гродненский механический завод“

www.gmz.by

Автомобілі, спеціальна техніка, крани, 

тролейбуси, автобуси, причепи МАЗ

ОАО ”Минский автомобильный завод“ – 

управляющая компания холдинга 

”БЕЛАВТОМАЗ“ 

www.maz.by

Автомобілі для перевезення вантажів, 

спеціальні автомобілі медичного 

призначення, вантажопасажирські 

автомобілі, причепи, напівпричепи

ОАО ”Завод автомобильных прицепов и кузовов 

”МАЗ-КУПАВА“

www.maz-kupava.com

Дорожньобудівельна, комунальна, 

сільськогосподарська, снігоприбиральна 

техніка, екскаватори, навантажувачі 

фронтальні, катки дорожні,  

автонавантажувачі вилочні, грейдери

ОАО ”АМКОДОР“  – управляющая компания 

холдинга“

www.amkodor.by

Автоцистерни, причіп-цистерни, 

напівпричіп-цистерни, 

автотопливозаправники на базі автомобілів 

МАЗ, спецтехніка на базі автомобілів БелАЗ

ОАО ”Гродненский механический завод“

www.gmz.by

Автоцистерни, причіп-цистерни, 

напівпричіп-цистерни, 

автотопливозаправники на базі автомобілів 

МАЗ, спецтехніка на базі автомобілів БелАЗ

ОАО ”Гродненский механический завод“

www.gmz.by

Автомобілі, спеціальна техніка, крани, 

тролейбуси, автобуси, причепи МАЗ

ОАО ”Минский автомобильный завод“ – 

управляющая компания холдинга 

”БЕЛАВТОМАЗ“ 

www.maz.by

Автомобілі для перевезення вантажів, 

спеціальні автомобілі медичного 

призначення, вантажопасажирські 

автомобілі, причепи, напівпричепи

ООО ”Завод автомобильных прицепов и кузовов 

”МАЗ-КУПАВА“

www.maz-kupava.com

Автоцистерни, причіп-цистерни, 

напівпричіп-цистерни, 

автотопливозаправники на базі автомобілів 

МАЗ, спецтехніка на базі автомобілів БелАЗ

ОАО ”Гродненский механический завод“

www.gmz.by

Автомобілі, спеціальна техніка, крани, 

тролейбуси, автобуси, причепи МАЗ

ОАО ”Минский автомобильный завод“ – 

управляющая компания холдинга 

”БЕЛАВТОМАЗ“ 

www.maz.by

8

ТОВ "Авто-МАЗ" 

www.auto-maz.com

9

ДП "АвтоМАЗ-Україна"

www.avm.ua

5

ТОВ "Торговий Дім "МТЗ-Беларус-

Україна"

е-mail: info@technotorg.com

6

ТОВ «АК «УКРАВТОТОРГ»

www.mtz.ais.ua

7

ТОВ "УКРЄВРОМАЗ" 

www.ukreuromaz.com



Автомобілі для перевезення вантажів, 

спеціальні автомобілі медичного 

призначення, вантажопасажирські 

автомобілі, причепи, напівпричепи

ООО ”Завод автомобильных прицепов и кузовов 

”МАЗ-КУПАВА“

www.maz-kupava.com

Автоцистерни, причіп-цистерни, 

напівпричіп-цистерни, 

автотопливозаправники на базі автомобілів 

МАЗ, спецтехніка на базі автомобілів БелАЗ

ОАО ”Гродненский механический завод“

www.gmz.by

Дорожньобудівельна, комунальна, 

сільськогосподарська, снігоприбиральна 

техніка, екскаватори, навантажувачі 

фронтальні, катки дорожні,  

автонавантажувачі вилочні, грейдери

ОАО ”АМКОДОР“  – управляющая компания 

холдинга“

www.amkodor.by

Автомобілі, спеціальна техніка, крани, 

тролейбуси, автобуси, причепи МАЗ

ОАО ”Минский автомобильный завод“ – 

управляющая компания холдинга 

”БЕЛАВТОМАЗ“ 

www.maz.by

Автомобілі для перевезення вантажів, 

спеціальні автомобілі медичного 

призначення, вантажопасажирські 

автомобілі, причепи, напівпричепи

ООО ”Завод автомобильных прицепов и кузовов 

”МАЗ-КУПАВА“

www.maz-kupava.com

Двигуни внутрішнього згоряння (дизелі, 

напівдизелі)  

ОАО ”Управляющая компания холдинга 

”Минский моторный завод“

www.po-mmz.minsk.by

Автоцистерни, причіп-цистерни, 

напівпричіп-цистерни, 

автотопливозаправники на базі автомобілів 

МАЗ, спецтехніка на базі автомобілів БелАЗ

ОАО ”Гродненский механический завод“

www.gmz.by

Автомобілі, спеціальна техніка, крани, 

тролейбуси, автобуси, причепи МАЗ

ОАО ”Минский автомобильный завод“ – 

управляющая компания холдинга 

”БЕЛАВТОМАЗ“ 

www.maz.by

Автомобілі для перевезення вантажів, 

спеціальні автомобілі медичного 

призначення, вантажопасажирські 

автомобілі, причепи, напівпричепи

ООО ”Завод автомобильных прицепов и кузовов 

”МАЗ-КУПАВА“

www.maz-kupava.com

Трактори "Беларус"

ОАО ”Бобруйский завод тракторных деталей и 

агрегатов“

www.bztda.com

Автоцистерни, причіп-цистерни, 

напівпричіп-цистерни, 

автотопливозаправники на базі автомобілів 

МАЗ, спецтехніка на базі автомобілів БелАЗ

ОАО ”Гродненский механический завод“

www.gmz.by

Автомобілі, спеціальна техніка, крани, 

тролейбуси, автобуси, причепи МАЗ

ОАО ”Минский автомобильный завод“ – 

управляющая компания холдинга 

”БЕЛАВТОМАЗ“ 

www.maz.by

Автомобілі для перевезення вантажів, 

спеціальні автомобілі медичного 

призначення, вантажопасажирські 

автомобілі, причепи, напівпричепи

ООО ”Завод автомобильных прицепов и кузовов 

”МАЗ-КУПАВА“

www.maz-kupava.com

Автомобілі, спеціальна техніка, крани, 

тролейбуси, автобуси, причепи МАЗ

ОАО ”Минский автомобильный завод“ – 

управляющая компания холдинга 

”БЕЛАВТОМАЗ“ 

www.maz.by

Автомобілі для перевезення вантажів, 

спеціальні автомобілі медичного 

призначення, вантажопасажирські 

автомобілі, причепи, напівпричепи

ООО ”Завод автомобильных прицепов и кузовов 

”МАЗ-КУПАВА“

www.maz-kupava.com

Автоцистерни, причіп-цистерни, 

напівпричіп-цистерни, 

автотопливозаправники на базі автомобілів 

МАЗ, спецтехніка на базі автомобілів БелАЗ

ОАО ”Гродненский механический завод“

www.gmz.by

11

ТОВ «Торгово-промислова компанія 

«Омега-Автопоставка» 

(ТОВ "ОМЕГА")

www.omega-auto.biz

12

ТОВ ТД "Альфатекс" 

www.alfateks.com.ua

13

ТОВ "НТ НВО "Будшляхмаш" 

www.bshm.com.ua

9

ДП "АвтоМАЗ-Україна"

www.avm.ua

10

ТОВ "УКРАВТОКОМПЛЕКТ ЛТД" 

www.mazua.com



Автоцистерни, причіп-цистерни, 

напівпричіп-цистерни, 

автотопливозаправники на базі автомобілів 

МАЗ, спецтехніка на базі автомобілів БелАЗ

ОАО ”Гродненский механический завод“

www.gmz.by

Автомобілі, спеціальна техніка, крани, 

тролейбуси, автобуси, причепи МАЗ

ОАО ”Минский автомобильный завод“ – 

управляющая компания холдинга 

”БЕЛАВТОМАЗ“ 

www.maz.by

Автомобілі для перевезення вантажів, 

спеціальні автомобілі медичного 

призначення, вантажопасажирські 

автомобілі, причепи, напівпричепи

ООО ”Завод автомобильных прицепов и кузовов 

”МАЗ-КУПАВА“

www.maz-kupava.com

Автоцистерни, причіп-цистерни, 

напівпричіп-цистерни, 

автотопливозаправники на базі автомобілів 

МАЗ, спецтехніка на базі автомобілів БелАЗ

ОАО ”Гродненский механический завод“

www.gmz.by

Автомобілі, спеціальна техніка, крани, 

тролейбуси, автобуси, причепи МАЗ

ОАО ”Минский автомобильный завод“ – 

управляющая компания холдинга 

”БЕЛАВТОМАЗ“ 

www.maz.by

Автомобілі для перевезення вантажів, 

спеціальні автомобілі медичного 

призначення, вантажопасажирські 

автомобілі, причепи, напівпричепи

ООО ”Завод автомобильных прицепов и кузовов 

”МАЗ-КУПАВА“

www.maz-kupava.com

Автоцистерни, причіп-цистерни, 

напівпричіп-цистерни, 

автотопливозаправники на базі автомобілів 

МАЗ, спецтехніка на базі автомобілів БелАЗ

ОАО ”Гродненский механический завод“

www.gmz.by

Автомобілі, спеціальна техніка, крани, 

тролейбуси, автобуси, причепи МАЗ

ОАО ”Минский автомобильный завод“ – 

управляющая компания холдинга 

”БЕЛАВТОМАЗ“ 

www.maz.by

Автомобілі для перевезення вантажів, 

спеціальні автомобілі медичного 

призначення, вантажопасажирські 

автомобілі, причепи, напівпричепи

ООО ”Завод автомобильных прицепов и кузовов 

”МАЗ-КУПАВА“

www.maz-kupava.com

Автоцистерни, причіп-цистерни, 

напівпричіп-цистерни, 

автотопливозаправники на базі автомобілів 

МАЗ, спецтехніка на базі автомобілів БелАЗ

ОАО ”Гродненский механический завод“

www.gmz.by

Автомобілі, спеціальна техніка, крани, 

тролейбуси, автобуси, причепи МАЗ

ОАО ”Минский автомобильный завод“ – 

управляющая компания холдинга 

”БЕЛАВТОМАЗ“ 

www.maz.by

Автомобілі для перевезення вантажів, 

спеціальні автомобілі медичного 

призначення, вантажопасажирські 

автомобілі, причепи, напівпричепи

ООО ”Завод автомобильных прицепов и кузовов 

”МАЗ-КУПАВА“

www.maz-kupava.com

Автоцистерни, причіп-цистерни, 

напівпричіп-цистерни, 

автотопливозаправники на базі автомобілів 

МАЗ, спецтехніка на базі автомобілів БелАЗ

ОАО ”Гродненский механический завод“

www.gmz.by

Автомобілі, спеціальна техніка, крани, 

тролейбуси, автобуси, причепи МАЗ

ОАО ”Минский автомобильный завод“ – 

управляющая компания холдинга 

”БЕЛАВТОМАЗ“ 

www.maz.by

Автомобілі для перевезення вантажів, 

спеціальні автомобілі медичного 

призначення, вантажопасажирські 

автомобілі, причепи, напівпричепи

ООО ”Завод автомобильных прицепов и кузовов 

”МАЗ-КУПАВА“

www.maz-kupava.com

Автоцистерни, причіп-цистерни, 

напівпричіп-цистерни, 

автотопливозаправники на базі автомобілів 

МАЗ, спецтехніка на базі автомобілів БелАЗ

ОАО ”Гродненский механический завод“

www.gmz.by

17

ТОВ "ТД Черметремонт"

www.kcm.ua

18

ТОВ "МАЗТРАНССЕРВІС"

www.maztrans.com.ua

19

ТОВ "МАЗАВТО" 
 

www.mazrezerv.com.ua

14

ТОВ "Торговий дім "ЛІТАН"

е-mail: litan.td@gmail.com

15

ТОВ "Аларит-Пром-" 

www.liugong.ua

16

ТОВ "Дніпропетровський автоцентр 

МАЗ"

www.maz-ua.com



Автомобілі, спеціальна техніка, крани, 

тролейбуси, автобуси, причепи МАЗ

ОАО ”Минский автомобильный завод“ – 

управляющая компания холдинга 

”БЕЛАВТОМАЗ“ 

www.maz.by

Автомобілі для перевезення вантажів, 

спеціальні автомобілі медичного 

призначення, вантажопасажирські 

автомобілі, причепи, напівпричепи

ООО ”Завод автомобильных прицепов и кузовов 

”МАЗ-КУПАВА“

www.maz-kupava.com

Автоцистерни, причіп-цистерни, 

напівпричіп-цистерни, 

автотопливозаправники на базі автомобілів 

МАЗ, спецтехніка на базі автомобілів БелАЗ

ОАО ”Гродненский механический завод“

www.gmz.by

Автомобілі, спеціальна техніка, крани, 

тролейбуси, автобуси, причепи МАЗ

ОАО ”Минский автомобильный завод“ – 

управляющая компания холдинга 

”БЕЛАВТОМАЗ“ 

www.maz.by

Автомобілі для перевезення вантажів, 

спеціальні автомобілі медичного 

призначення, вантажопасажирські 

автомобілі, причепи, напівпричепи

ООО ”Завод автомобильных прицепов и кузовов 

”МАЗ-КУПАВА“

www.maz-kupava.com

Автоцистерни, причіп-цистерни, 

напівпричіп-цистерни, 

автотопливозаправники на базі автомобілів 

МАЗ, спецтехніка на базі автомобілів БелАЗ

ОАО ”Гродненский механический завод“

www.gmz.by

Автомобілі, спеціальна техніка, крани, 

тролейбуси, автобуси, причепи МАЗ

ОАО ”Минский автомобильный завод“ – 

управляющая компания холдинга 

”БЕЛАВТОМАЗ“ 

www.maz.by

Автомобілі для перевезення вантажів, 

спеціальні автомобілі медичного 

призначення, вантажопасажирські 

автомобілі, причепи, напівпричепи

ООО ”Завод автомобильных прицепов и кузовов 

”МАЗ-КУПАВА“

www.maz-kupava.com

Крани мостові підвісні, опорні, напівкозлові 

крани 

ОАО ”Слуцкий завод подъемно-транспортного 

оборудования“

www.craneplant.com

Ковальсько-пресове обладнання, 

технологічне обладнання для ливарних 

виробництв, сільськогосподарська 

грунтообробна техніка

ОАО ”Кузлитмаш“

www.kuzlitmash.by

Кар'єрні самоскиди "БелАЗ"

ОАО ”БелАЗ“ – управляющая компания холдинга 

”БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ“

www.belaz.by

Крани мостові підвісні, опорні, напівкозлові 

крани 

ОАО ”Слуцкий завод подъемно-транспортного 

оборудования“

www.craneplant.com

Ковальсько-пресове обладнання, 

технологічне обладнання для ливарних 

виробництв, сільськогосподарська 

грунтообробна техніка

ОАО ”Кузлитмаш“

www.kuzlitmash.by

Кар'єрні самоскиди "БелАЗ"

ОАО ”БелАЗ“ – управляющая компания холдинга 

”БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ“

www.belaz.by

Вагони, піввагони, напіввагони універсальні, 

вагонхоппер, платформа

   Совместное закрытое акционерное общество 

”Могилевский вагоностроительный завод“

www.mogvagonzavod.ru

Крани мостові підвісні, опорні, напівкозлові 

крани 

ОАО ”Слуцкий завод подъемно-транспортного 

оборудования“

www.craneplant.com

Ковальсько-пресове обладнання, 

технологічне обладнання для ливарних 

виробництв, сільськогосподарська 

грунтообробна техніка

ОАО ”Кузлитмаш“

www.kuzlitmash.by

Кар'єрні самоскиди "БелАЗ"

ОАО ”БелАЗ“ – управляющая компания холдинга 

”БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ“

www.belaz.by

23

ТОВ "КРИВБАС-БЕЛАЗ-СЕРВІС СП"

е-mail: krivbass@belaz.сom.ua

24

ТОВ "СЕРВІСНИЙ ТОРГОВО-

ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР БЕЛАЗ 

УКРАЇНА" 

www.belaz.сom.ua

20

ТОВ "Київський Республіканський 

Автоцентр" 

www.maz.in.ua

21

ТОВ cІІ "Торговий Дім" МАЗ-Україна"

www.tdmaz.com.ua

22

ТОВ "ЖИТОМИР-БелАЗ-СЕРВІС"

е-mail: zhitomir@belaz.сom.ua

19

ТОВ "МАЗАВТО" 
 

www.mazrezerv.com.ua



25

ТОВ "Амкодор-УКРОСПЕЦМАШ"

www.amkodor.ua

Дорожньобудівельна, комунальна, 

сільськогосподарська, снігоприбиральна 

техніка, екскаватори, навантажувачі 

фронтальні, катки дорожні,  

автонавантажувачі вилочні, грейдери

ОАО ”АМКОДОР“  – управляющая компания 

холдинга“

www.amkodor.by

26

ТОВ "Інвестиційно-будівельна 

компанія "АКЦЕНТ-СТРОЙ"

www.akcent-stroy.com

Дорожньобудівельна, комунальна, 

сільськогосподарська, снігоприбиральна 

техніка, екскаватори, навантажувачі 

фронтальні, катки дорожні,  

автонавантажувачі вилочні, грейдери

ОАО ”АМКОДОР“  – управляющая компания 

холдинга“

www.amkodor.by

27

ТОВ "Дельта 2015"

delta2015.com

Дорожньобудівельна, комунальна, 

сільськогосподарська, снігоприбиральна 

техніка, екскаватори, навантажувачі 

фронтальні, катки дорожні,  

автонавантажувачі вилочні, грейдери

ОАО ”АМКОДОР“  – управляющая компания 

холдинга“

www.amkodor.by

28

ТОВ "МАЗ-МТЗ СЕРВІС УКРАЇНА"

е-mail: maz_mtz_servise@ukr.net, 

maz_mtz_servise1@ukr.net

Дорожньобудівельна, комунальна, 

сільськогосподарська, снігоприбиральна 

техніка, екскаватори, навантажувачі 

фронтальні, катки дорожні,  

автонавантажувачі вилочні, грейдери

ОАО ”АМКОДОР“  – управляющая компания 

холдинга“

www.amkodor.by

29

ПП "Метаюрсервіс"

 www.meta-service.urest.org

Дорожньобудівельна, комунальна, 

сільськогосподарська, снігоприбиральна 

техніка, екскаватори, навантажувачі 

фронтальні, катки дорожні,  

автонавантажувачі вилочні, грейдери

ОАО ”АМКОДОР“  – управляющая компания 

холдинга“

www.amkodor.by

30

ТОВ "АВІО ІНВЕСТ"

 www.avioteh.com.ua

Дорожньобудівельна, комунальна, 

сільськогосподарська, снігоприбиральна 

техніка, екскаватори, навантажувачі 

фронтальні, катки дорожні,  

автонавантажувачі вилочні, грейдери

ОАО ”АМКОДОР“  – управляющая компания 

холдинга“

www.amkodor.by

31

ТОВ "СПЕЦТЕХНІКА+"

www.specauto.com

Дорожньобудівельна, комунальна, 

сільськогосподарська, снігоприбиральна 

техніка, екскаватори, навантажувачі 

фронтальні, катки дорожні,  

автонавантажувачі вилочні, грейдери

ОАО ”АМКОДОР“  – управляющая компания 

холдинга“

www.amkodor.by

32

ТОВ "УКРАВТОКОМПЛЕКТ ЛТД" 

www.mazua.com

Дорожньобудівельна, комунальна, 

сільськогосподарська, снігоприбиральна 

техніка, екскаватори, навантажувачі 

фронтальні, катки дорожні,  

автонавантажувачі вилочні, грейдери

ОАО ”АМКОДОР“  – управляющая компания 

холдинга“

www.amkodor.by

33

ТОВ "УКРЄВРОМАЗ" 

www.ukreuromaz.com

Дорожньобудівельна, комунальна, 

сільськогосподарська, снігоприбиральна 

техніка, екскаватори, навантажувачі 

фронтальні, катки дорожні,  

автонавантажувачі вилочні, грейдери

ОАО ”АМКОДОР“  – управляющая компания 

холдинга“

www.amkodor.by

34

ТОВ "Трейдтехсервіс"

е-mail: tradetechnoservice@gmail.com

Трактори "Беларус"

ОАО ”Бобруйский завод тракторных деталей и 

агрегатов“

www.bztda.com

35

ТОВ "Баварія Агро"   

 www.bavaria-agro.all.biz

Сільськогосподарська техніка: машини для 

внесення добрив, зберігання та роздачі 

кормів, причіпні транспорні засоби

ОАО ”Управляющая компания холдинга 

”Бобруйскагромаш“

www.bobruiskagromach.com

Сільськогосподарська техніка, комунальна 

техніка, промислові теплиці, зерноочисні 

комплекси, комплекси для зберігання зерна 

ОАО ”Управляющая компания холдинга 

”Лидсельмаш“

www.lidselmash.by

Зернозбиральна, картофелезбиральна та 

посівна техніка, причіпи тракторні 

ОАО ”Лидагропроммаш“

www.lidagro.by

Котли опалювальні побутові
ОАО ”Мозырьсельмаш“

www.mozselmash.by

36

ПВП "Оазис"

www.oazis-pvp.com.ua



37

ТОВ ТД "Мелітопольська 

агропромислова компанія" 

е-mail: fakel.mapk@gmail.com

Зернозбиральна, картофелезбиральна та 

посівна техніка, причіпи тракторні 

ОАО ”Лидагропроммаш“

www.lidagro.by

Верстати, верстатні вузли, деталі,  

інструмент і обладнання

ОАО ”СтанкоГомель“ 

www.stankogomel.by

ОАО ”Гомельский завод станочных узлов“

www.gzsu.by

Металообробні верстати
ОАО завод ”ВИЗАС“

www.vizas.org

39

ТОВ "Южстанкомаш"

www.pvusm.com

Металообробні верстати
ОАО завод ”ВИЗАС“

www.vizas.org

Зернозбиральна, кормозбиральна техніка, 

причіпна та навісна сільськогосподарська 

техніка, картоплезбиральна техніка, косарки-

плющилки, жатки, підбирачі

ОАО ”Гомельский завод литья и нормалей“

www.gomelzlin.com

Сільськогосподарська техніка:

машини для заготівлі кукурудзи на насіння,

машини для заготівлі кормів,

зернозбиральна техніка,  причіпна та навісна 

кормозбиральна техніка, картоплезбиральна 

техніка, косарки-плющилки, жатки, 

підбирачі

ОАО ”Научнотехнический центр 

комбайностроения“

www.gomselmash.by

Зернозбиральна та кормозбиральна техніка, 

причіпна та навісна сільськогосподарська 

техніка, косарки, жатки

ОАО ”Гомсельмаш“

www.gomselmash.by

Сільськогосподарська техніка:

машини для заготівлі кукурудзи на насіння,

машини для заготівлі кормів,

зернозбиральна техніка,  причіпна та навісна 

кормозбиральна техніка, картоплезбиральна 

техніка, косарки-плющилки, жатки, 

підбирачі

ОАО ”Научнотехнический центр 

комбайностроения“

www.gomselmash.by

Зернозбиральна та кормозбиральна техніка, 

причіпна та навісна сільськогосподарська 

техніка, косарки, жатки

ОАО ”Гомсельмаш“

www.gomselmash.by

Механізовані кріплення, пневмо- і 

гідроциліндри, допоміжне обладнання для 

гірничої промисловості

   Унитарное производственное предприятие 

«Нива» Романовича С.Г. Солигорский район

www.niva.by

Сушарки промислові, машини бурильні та 

прохідницькі самохідні, скребкові конвеєри, 

стрічкові конвеєри, елеватори ковшові, 

лебідки, вагонетки, перевантажувачі 

пересувні скребкові, бункери-

перевантажувачі, дробарки,  живильники, 

хитні, гідроциклони, машини флотаційні, 

млини кульові, насоси відцентрові

ОАО «ЛМЗ Универсал»

www.niva.by

43

ТОВ "БКМ-Україна"

е-mail: bkm.ukraine@gmail.com

Тролейбуси, трамваї, комунальна техніка

ОАО ”Управляющая компания холдинга 

”Белкоммунмаш“

www.bkm.by

44

Представництво ВАТ "Управляюча 

компанія холдингу "Белкоммунмаш" в 

Україні

е-mail: konstantin.emelyanov@belcommunmash.by

Тролейбуси, трамваї, комунальна техніка

ОАО ”Управляющая компания холдинга 

”Белкоммунмаш“

www.bkm.by

42

ТОВ "Нива-Україна"

www.niva-ukraine.com

38

ТОВ СП "Стан-Комплект"

www.stankom.com

40

ТОВ "ІНТЕХАГРОСЕРВІС"

www.omegaden.com.ua

41

ТОВ "АВМ-Агро"

www.avmua.com



45

ПАТ "Виробниче об'єднання 

"Автотранспортник"

 www.rem-baza.com.ua

Підйомники автомобільні гідравлічні з 

робочою платформою "ВІПО", підйомники 

телескопічні "ВІПО", крани-маніпулятори 

"Двіна", крани-маніпулятори тракторні КМТ 

"Двіна", краноманіпуляторние установки 

КМУ "Двіна", автогідроборти АГБ і АГБС 

"Двіна", автопідйомники пожежні АПК 

"ВІПО", інше підйомно-транспортне 

обладнання

   Частное производственноторговое унитарное 

предприятие «Машиностроительная компания 

«Витебские подъемники»

www.agpvipo.com

Машини та обладнання для посадки, 

післясходової обробки, прибирання, 

закладки на зберігання, виїмки зі зберігання 

і  передпродажної підготовки та фасовки 

овочевої продукції

   Республиканское производственное дочернее 

унитарное предприятие 

”ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД” РУП 

”НАУЧНОПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

БЕЛАРУСИ ПО МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА“

www.eznan.by

Сільськогосподарська техніка: 

грунтообробна та посівна  техніка "Берестье"

ОАО ”Брестский электромеханический завод“

www.bemzbrest.by

47

ПрАТ "Калинівське РП Агромаш"

е-mail: aksyonova_io@mail.ru

Сільськогосподарська техніка: 

грунтообробна та посівна  техніка "Берестье"

ОАО ”Брестский электромеханический завод“

www.bemzbrest.by

48

ТОВ "ТД «Домен"

www.tddomen.com.ua

Верстати, верстатні вузли, деталі,  

інструмент і обладнання

ОАО ”Гродненский завод токарных патронов 

”БелТАПАЗ“

www.beltapaz.com

49

ПП "СЕЛЕСТ"  

www.selest.com.ua

Верстати, верстатні вузли, деталі,  

інструмент і обладнання

ОАО ”Гомельский литейный завод ”Центролит“

www.glz-centrolit.by

50

АТ "МТІ"
 

www.mashtorginvest.biz

Трансформатори, трансформаторні 

підстанції та інше електротехнічне 

обладнання

ОАО ”Минский электротехнический завод имени 

В.И.Козлова“

www.metz.by

51

ТОВ "ПОЛИМЯ"

е-mail:  polymya.ua@gmail.com

Обладнання для сільського господарства: 

лінії, заводи, устаткування для приготування 

кормів для тварин; зерноочисно-сушильні 

комплекси; комплекси зберігання зерна; лінії 

та обладнання для підготовки зерна, насіння; 

зерносушарки

ОАО «Борисовский завод «Металлист»

www.polymya.com

52

ТОВ "СТАНЕКСІМ-УКРАЇНА"

www.stanexim.ru

Інжекційно-ливарні машини, електропечі 

для термічної обробки металів, системи для 

транспортної механізації трубопрокатних 

виробництв, верстати, обладнання для 

вторинної переробки відходів чорних і 

кольорових металів

ЗАО ”АТЛАНТ“ (филиал Барановичский 

станкостроительный завод)

www.bsz.by

53

ДП "Укрдіпроважмаш"

е-mail: ugtm@online.kharkov.ua

Верстати, верстатні вузли, деталі,  

інструмент і обладнання

ОАО ”Минский завод автоматических линий 

имени  П.М. Машерова“

www.mzal.by

54

ТОВ "Промремонт"

www.promremont.all.biz

Верстати, верстатні вузли, деталі,  

інструмент і обладнання

ОАО ”Минский завод автоматических линий 

имени  П.М. Машерова“

www.mzal.by

55

ФОП Печенюк Ю.П.

е-mail:agrotehnika@ukr.net

Трактори, міні-трактори, мотоблоки 

"Беларус", техніка на базі тракторів 

"Беларус", оборотні, необоротні плуги 

ОАО ”Сморгонский агрегатный завод“

www.smorgon-tractor.by

56

Приватна фірма "Ельф" 
    

www.elf-mtz.com.ua  

Трактори, міні-трактори, мотоблоки 

"Беларус", техніка на базі тракторів 

"Беларус", оборотні, необоротні плуги 

ОАО ”Сморгонский агрегатный завод“

www.smorgon-tractor.by

57

ТОВ "АУСТЕР"  

www.austeria.com.ua

Парові та водогрійні котли, регенеративні 

підігрівачі повітря енергетичних котлів, 

трансформатори силові, реактори масляні 

ОАО «Белоозерский энергомеханический завод»

www.bemz.by

46

ТОВ "Виробничо-лізингове 

підприємство "Украгропостач" (ТОВ 

"ПЛП "Украгроппостач")
  

www.ukragropostach.com.ua



58

ТОВ "ГЕРМЕС-1 УКРАЇНА"

www.germes1.com.ua

Парові та водогрійні котли, регенеративні 

підігрівачі повітря енергетичних котлів, 

трансформатори силові, реактори масляні 

ОАО «Белоозерский энергомеханический завод»

www.bemz.by

59

ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ 

ДІМ "БЕЛШИНА"

www.belshina.biz.ua

Автошини
ОАО ”Белшина“

www.belshinajsc.by

60

ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ 

ІНВЕСТИЦІЯМИ "БНХ УКРАЇНА"

www.pbnh.com.ua

Автошини
ОАО ”Белшина“

www.belshinajsc.by

61

ТОВ "МАШІНЕРI УКРАIНА" 
 

www.machinery-ukraine.com.ua

Зернозбиральна, кормозбиральна техніка, 

причіпна та навісна сільськогосподарська 

техніка, картоплезбиральна техніка, косарки-

плющилки, жатки, підбирачі

ОАО ”Гомельский завод литья и нормалей“

www.gomelzlin.com

62

ТОВ "Бердянський завод 

сільгосптехніки"

www.bzst.com.ua 

Зернозбиральна, кормозбиральна техніка, 

причіпна та навісна сільськогосподарська 

техніка, картоплезбиральна техніка, косарки-

плющилки, жатки, підбирачі

ОАО ”Гомельский завод литья и нормалей“

www.gomelzlin.com

63

ТДВ "Брацлав" 

www.bratslav.com

Обладнання для доїння та охолодження 

молока, комплектуючі 

ОАО «Гомельагрокомплект»

www.gomelagro.com

64

ПП "РОСТОК-АГРО.Х"

www.rostok-agro.com.ua

Обладнання для доїння та охолодження 

молока, комплектуючі 

ОАО «Гомельагрокомплект»

www.gomelagro.com

65
ТОВ "Донспецмонтаж-Агро" 

www.dsm-agro.com.ua

Обладнання для доїння та охолодження 

молока, комплектуючі 

ОАО «Гомельагрокомплект»

www.gomelagro.com

66

ПАТ "Київоблагрообладнання"

www.oblagro.com.ua

Обладнання для доїння та охолодження 

молока, комплектуючі 

ОАО «Гомельагрокомплект»

www.gomelagro.com

67

ПП "Ветерина", Сучасна Ферма™

www.milkfarm.prom.ua

Обладнання для доїння та охолодження 

молока, комплектуючі 

ОАО «Гомельагрокомплект»

www.gomelagro.com

68

ТОВ "АПОГЕЙ"

Конт. тел.: +380504446234,  +380509338407

Факс: 0487875521
Ліфти, ліфтові лебідки

ОАО ”Могилевлифтмаш“

www.liftmach.by

69

ТОВ "Науково-виробниче підприємство 

"Магнус ЛТД"

www.magnus-ua.all.biz

Ліфти, ліфтові лебідки
ОАО ”Могилевлифтмаш“

www.liftmach.by

70

ТОВ "Торговий Дім "САНСЕТ"
 

www.ukrlift.org

Ліфти, ліфтові лебідки
ОАО ”Могилевлифтмаш“

www.liftmach.by

71

ТОВ НВО "Укрпромзабезпечення"
 

е-mail: am77@i.ua

Ліфти, ліфтові лебідки
ОАО ”Могилевлифтмаш“

www.liftmach.by

72

ТОВ "АРТ-ЛІФТ" 

е-mail: inpris.lift@gmail.com 

Ліфти, ліфтові лебідки
ОАО ”Могилевлифтмаш“

www.liftmach.by

73

ТОВ "Імекс-2017"

е-mail:lc.imex2017@gmail.com

Ліфти, ліфтові лебідки
ОАО ”Могилевлифтмаш“

www.liftmach.by

74

ПП "МАГНІТ"
 

е-mail: magnitzt@ukr.net

Ліфти, ліфтові лебідки
ОАО ”Могилевлифтмаш“

www.liftmach.by

75

ТОВ "Карат-Ліфткомплект" 
 

www.karatlift.com.ua

Ліфти, ліфтові лебідки
ОАО ”Могилевлифтмаш“

www.liftmach.by

76

ТОВ "АДР КОНКОРД"

е-mail: vk0684922054@gmail.com

Ліфти, ліфтові лебідки
ОАО ”Могилевлифтмаш“

www.liftmach.by



77

ТОВ "Південний схід-ліфт ЛТД"
 

е-mail: vkr888@ukr.net; office@uvl.ua

Ліфти, ліфтові лебідки
ОАО ”Могилевлифтмаш“

www.liftmach.by

78

Приватне Підприємство-Фірма 

"Техзапчастина"

е-mail: arm-eko@ukr.net, tehzapch@ukr.net

Ліфти, ліфтові лебідки
ОАО ”Могилевлифтмаш“

www.liftmach.by

79

ТОВ "АРМ-ЕКО"

 www.arm-eko.ua

Ліфти, ліфтові лебідки
ОАО ”Могилевлифтмаш“

www.liftmach.by

80

ТОВ "Торговий Дім "Могилевський 

завод "Електродвигун" 

офіційний (єдиний) представник заводу 

в Україні 
 

www.elektrodvigatel.com.ua

Електродвигуни
ОАО ”Могилевский завод ”Электродвигатель“

www.liftmach.by


