
Перелік авторизованих дистриб’юторів/дилерів  (резидентів України), через яких 

реалізуються нове обладнання, що виготовлено в  Республіці Білорусь 

п/н Дилер Перелік продукції Назва виробника 

1. 

ТОВ «Укравтозапчастина» 

(код ЄДРПОУ 30722204) 

www.uaz-upi.com 

 

тел. (044) 390-50-55,  

       (050) 477-39-95;  

      (067) 242-67-97 

e- маl: zakaz@uaz-upi.com 

Екскаватори-навантажувачі 
ООО «ДОРЭЛЕКТРОМАШ» 

www.beldem.ru 

2. 

ТОВ «Техноторг-Дон» 

(код ЄДРПОУ 31764816) 

www.technotorg.com 

 

Гаряча лінія: 

тел. +38067 515 67 75, 

        +38066 369 59 21 

е-mal: hotline@tecotorg.com 

Екскаватори-навантажувачі 
ООО «ДОРЭЛЕКТРОМАШ» 

www.beldem.ru 

3. 

ТОВ «АК «УКРАВТОТОРГ» 

(код ЄДРПОУ 36308337) 

www.mtz.ais.ua 

 

Інформаційна лінія  

тел. 0 800 500 205 

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 

4. 

ТОВ "УКРЄВРОМАЗ" 

(код ЄДРПОУ 37474578) 

www.ukreuromaz.com 

 

Відділ продажу: +38 (044) 392 74 45 

тел. факс: +38 (044) 586 44 35 

е-mail: sales@ukreuromaz.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 

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 

5. 

ТОВ "Авто-МАЗ" 

(код ЄДРПОУ 14053514) 

www.auto-maz.com 

 

телефон: (098) 240-15-40, (095) 228-63-

Автоцистерни, причіп-цистерни, 

напівпричіп-цистерни, 

автотопливозаправники на базі 

автомобілів МАЗ, спецтехніка на базі 

автомобілів БелАЗ 

ОАО ”Гродненский механический завод“ 

www.gmz.by 



38, (0352) 42-42-01, (0352) 51-32-66, 

(044) 361-61-02 

е-mail: auto-maz@ukr.net 

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 

6. 

ДП "АвтоМАЗ-Україна" 

(код ЄДРПОУ 32376626) 

www.avm.ua 

 

Київ, вул. Колекторна 42-А, офіс 2 

Відділ №1 Менеджер з продажу 

вантажної авто техніки 

тел. (073) 266-87-16 

е-mal: m6@avm.ua 

 

ВІДДІЛ ТО «ЦЕНТР-ЗАХІД» 

Спеціаліст з продажу вантажної 

автотехніки 

тел. (073) 563-98-09 

е-mal: m4@avm.ua 

 

Дніпро, вул. Автотранспортна 3-А, 

офіс 7 

ВІДДІЛ ТО «СХІД-ПІВДЕНЬ» 

Менеджер з продажу вантажної 

автотехніки 

тел. (063) 454-65-90 

е-mal: dnepr@avm.ua 

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 

7. 

ТОВ "УКРАВТОКОМПЛЕКТ ЛТД" 

(код ЄДРПОУ 23521635) 

www.mazua.com 

 

Продаж техніки 

тел./ факс +38 (044) 501-02-27 моб 

(067) 718-44-22, (050) 718-44-22  

(063) 718-44-22 

 

e-mail: uacom@mazua.com,     

5010227@ukr.net 

 

Продаж запчастин (096) 773-23-01 

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 

8. 

ТОВ «Торгово-промислова компанія 

«Омега-Автопоставка» (ТОВ 

"ОМЕГА")  

(код ЄДРПОУ 30982361) 

www.omega-auto.biz 

 

Багатоканальні номери: 

тел. (057) 713-69-00, (050) 403-69-00 

(067) 623-69-00, (093) 623-69-00 

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 

9. 

ТОВ ТД "Альфатекс" 

(код ЄДРПОУ 42775998) 

www.alfateks.com.ua 

 

Контакні номери: 

тел. (053) 674 38 28, (097) 074 38 28,  

(066) 074 38 28 

е-mail: info@alfateks.com.ua 

         to@alfateks.com.ua 

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 

10. 

ТОВ "НТ НВО "Будшляхмаш" 

(код ЄДРПОУ 34049688) 

www.bshm.com.ua 

 

тел:(044) 579-90-69, (067) 816-74-47 

(044) 501-03-28, (044) 945-31-17 

е-mail:td.bshm@gmail.com (Для 

співпраці - partnership@bshm.com.ua) 

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 "Торговий дім "ЛІТАН" 

(код ЄДРПОУ 36440036) 

е-mail: litan.td@gmail.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 

12. 

ТОВ "Аларіт-Пром-" 

(код ЄДРПОУ 40396264) 

www.liugong.ua 

 

Менеджер з продажу запчастин, тех. 

Директор 

тел. 067 441-42-18 

е-mal: parts@liugong.ua 

Начальник сервісного відділу 

тел. 067 464-80-64 

е-mal: serv@liugong.ua 

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 

13. 

ТОВ "Дніпропетровський автоцентр 

МАЗ" 

(код ЄДРПОУ 33109363) 

www.maz-ua.com 

 

Дніпро: 

Автоцистерни, причіп-цистерни, 

напівпричіп-цистерни, 

автотопливозаправники на базі 

автомобілів МАЗ, спецтехніка на базі 

автомобілів БелАЗ 

ОАО ”Гродненский механический завод“  

www.gmz.by 



Магазин МАЗ Лівий берег 

+38 (050) 48-47-180 

е-mal: dp@maz-ua.com 

Магазин МАЗ Криворіжске шоссе 

тел. +38 (050) 363-67-92 

е-mal: boxsto@maz-ua.com 

Кривий Ріг: 
Магазин МАЗ 

тел. +38 (050)580-48-46 

      +38 (068)659-83-56 

е-mal: kr@maz-ua.com 

Полтава: 
Магазин МАЗ 

тел. +38 (095) 234-21-14 

е-mal: pl@maz-ua.com 

Запоріжжя: 
Магазин МАЗ 

тел. +38 (050) 361-90-78 

е-mal: zp@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 

14. 

ТОВ "ТД Черметремонт" 

(код ЄДРПОУ 30540303) 

https://kcm.dp.ua 

 

тел. +380970997640 

       +380954706444 

е-mail: kcm_opt@kcm.ua 

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 

15. 

ТОВ "МАЗТРАНССЕРВІС" 

(код ЄДРПОУ 35428907) 

www.maztrans.com.ua 

 

Відділ продажу техніки:  

(044) 451-64-89 

Відділ продажу запчастин:  

(044) 451-64-89 

е-mail: maz8@ukr.net 

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 

16. 

ТОВ "МАЗАВТО" 

(код ЄДРПОУ 38482815) 

www.mazrezerv.com.ua 

 

Телефон/факс: (044) 424-82-02 

                         (044) 424-82-03 

                        (095) 094-93-49 

                        (097) 150-20-16 

E-mail: sales@mazrezerv.com.ua 

              mazrezerv@ukr.net 

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 

17. 

ТОВ "Київський Республіканський 

Автоцентр" 

(код ЄДРПОУ 21457519) 

www.maz.in.ua 

 

тел. 044 351 75 64 

       044 351 75 66 

       044 558 04 00 

е-mal: kra@maz.in.ua 

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 

18. 

ТОВ "Торговий Дім" МАЗ-Україна" 

(код ЄДРПОУ 37096149) 

www.tdmaz.com.ua 

 

тел. 044-500-05-56 

е-mal: sales@tdmaz.com.ua 

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 

19. 

ТОВ "ТЕХМАШИНКОМПЛЕКТ" 

(код ЄДРПОУ 42667440) 

www.tehmk.com.ua 

 

тел. 380683276168 

        380670001094 

        380673230994 

Автомобілі, спеціальна техніка, крани, 

тролейбуси, автобуси, причепи МАЗ 

ОАО ”Минский автомобильный завод“ – 

управляющая компания холдинга 

”БЕЛАВТОМАЗ“  

www.maz.by 

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 

20. 

ТОВ "ЖИТОМИР-БелАЗ-СЕРВІС" 

(код ЄДРПОУ 14326515) 

е-mail: zhitomir@belaz.сom.ua 

Крани мостові підвісні, опорні, 

напівкозлові крани 

ОАО ”Слуцкий завод подъемно-

транспортного оборудования“ 

www.craneplant.com 

Кар'єрні самоскиди "БелАЗ" 

ОАО ”БелАЗ“ – управляющая компания 

холдинга 

”БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ“ 

www.belaz.by 

21. 

ТОВ "КРИВБАС-БЕЛАЗ-СЕРВІС СП" 

(код ЄДРПОУ 32410991) 

е-mail: krivbass@belaz.сom.ua 

Крани мостові підвісні, опорні, 

напівкозлові крани 

ОАО ”Слуцкий завод подъемно-

транспортного оборудования“ 

www.craneplant.com 

Кар'єрні самоскиди "БелАЗ" 

ОАО ”БелАЗ“ – управляющая компания 

холдинга 

”БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ“ 

www.belaz.by 

22. 

ТОВ "СЕРВІСНИЙ ТОРГОВО- 

ЛОГІСТИЧНИЙ  

ЦЕНТР БЕЛАЗ УКРАЇНА" 

(код ЄДРПОУ 13816424.) 

http://belaz.com.ua/ 

  

телефон: 0 (800) 300701 

                  +380 (564) 990011 

е-mail: ukr@belaz.com.ua 

Крани мостові підвісні, опорні, 

напівкозлові крани 

ОАО ”Слуцкий завод подъемно-

транспортного оборудования“ 

www.craneplant.com 

Кар'єрні самоскиди "БелАЗ" 

ОАО ”БелАЗ“ – управляющая компания 

холдинга 

”БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ“ 

www.belaz.by 

23. 

ТОВ "Амкодор-УКРОСПЕЦМАШ" 

(код ЄДРПОУ 37250239) 

www.amkodor.ua 

 

Продаж техніки 

тел. (063) 178-19-99 

е-mail: info@amkodor.com.ua 

Дорожньобудівельна, комунальна, 

сільськогосподарська, снігоприбиральна 

техніка, екскаватори, навантажувачі 

фронтальні, катки дорожні, 

автонавантажувачі вилочні, грейдери 

ОАО ”АМКОДОР“ – управляющая 

компания холдинга“ 

www.amkodor.by 



24. 

ТОВ "Інвестиційно-будівельна 

компанія  

"АКЦЕНТ-СТРОЙ" 

(код ЄДРПОУ 37011479) 

www.akcent-stroy.com 

 

Контакти: 

Київ +38 (050) 32-44-168 

Харьків +38 (050) 32-44-168 

е-mail: office@akcent-stroy.com 

Дорожньобудівельна, комунальна, 

сільськогосподарська, снігоприбиральна 

техніка, екскаватори, навантажувачі 

фронтальні, катки дорожні, 

автонавантажувачі вилочні, грейдери 

ОАО ”АМКОДОР“ – управляющая 

компания холдинга“ 

www.amkodor.by 

25. 

ТОВ "Дельта 2015"  

(код ЄДРПОУ 40072437) 

delta2015.com 

 

тел.: +38 (067) 558-10-48 

е-mail: office@delta2015.com 

Дорожньобудівельна, комунальна, 

сільськогосподарська, снігоприбиральна 

техніка, екскаватори, навантажувачі 

фронтальні, катки дорожні, 

автонавантажувачі вилочні, грейдери 

ОАО ”АМКОДОР“ – управляющая 

компания холдинга“ 

www.amkodor.by 

26. 

ТОВ "МАЗ-МТЗ СЕРВІС УКРАЇНА" 

(код ЄДРПОУ 40816251) 

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 

27. 

ПП "Метаюрсервіс" 

(код ЄДРПОУ 35460008) 

www.meta-service.urest.org 

 

тел.: +38 (096) 688-76-87 

е- mail: fastgame@mail.ru, 

      metaurservise@meta.ua 

Дорожньобудівельна, комунальна, 

сільськогосподарська, снігоприбиральна 

техніка, екскаватори, навантажувачі 

фронтальні, катки дорожні, 

автонавантажувачі вилочні, грейдери 

ОАО ”АМКОДОР“ – управляющая 

компания холдинга“ 

www.amkodor.by 

28. 

ТОВ "АВІО ІНВЕСТ" 

(код ЄДРПОУ 40618370) 

www.avioteh.com.ua 

 

Відділ реалізації техніки: 

тел. 044 393 04 00 

        050 500 60 09 

        067 402 45 41 

е-mail: sales@avioteh.com.ua 

Відділ реалізації запчастин: 

тел. 044 393 04 00 

        067 446 75 73 

е-mail: parts@avioteh.com.ua 

Дорожньобудівельна, комунальна, 

сільськогосподарська, снігоприбиральна 

техніка, екскаватори, навантажувачі 

фронтальні, катки дорожні, 

автонавантажувачі вилочні, грейдери 

ОАО ”АМКОДОР“ – управляющая 

компания холдинга“ 

www.amkodor.by 

29. 

ТОВ "СПЕЦТЕХНІКА+" 

(код ЄДРПОУ 38157851) 

www.specauto.com 

 

телефони: +38(057)715-74-58, 

+38(057)715-74-59,+38(057)715-74-68, 

+38(057)715-74-69 

Тел. мобільні:+38(050)402-59-15, 

+38(050)300-96-57,+38(050)325-00-35 

е-mail: stas.stetsov@ukr.net 

Дорожньобудівельна, комунальна, 

сільськогосподарська, снігоприбиральна 

техніка, екскаватори, навантажувачі 

фронтальні, катки дорожні, 

автонавантажувачі вилочні, грейдери 

ОАО ”АМКОДОР“ – управляющая 

компания холдинга“ 

www.amkodor.by 

30. 

ТОВ "БКМ-Україна" 

(код ЄДРПОУ 41361608) 

е-mail: bkm.ukraine@gmail.com 

Тролейбуси, трамваї, комунальна техніка 

ОАО ”Управляющая компания холдинга 

”Белкоммунмаш“ 

www.bkm.by 

31. 

Представництво ВАТ "Керуюча 

компанія холдингу "Белкоммунмаш" в 

Україні 

(код ЄДРПОУ 41361608) 

 

тел. +380 (68) 407-97-06 

Тролейбуси, трамваї, комунальна техніка 

ОАО ”Управляющая компания холдинга 

”Белкоммунмаш“ 

www.bkm.by 



е-mail: 

konstantin.emelyanov@belcommunmash.

by 

32. 

ПАТ "Виробниче об'єднання 

"Автотранспортник" 

(код ЄДРПОУ 20572715) 

www.rem-baza.com.ua 

 

Відділ продаж: 

тел. +380 (050) 464 55 73  

е-mail: avtr.sales@gmail.com 

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", автопідйо 

Частное производственноторговое 

унитарное предприятие 

«Машиностроительная компания 

«Витебские подъемники» 

www.agpvipo.com 

33. 

ТОВ "СТАНЕКСІМ-УКРАЇНА" 

(код ЄДРПОУ 35448017) 

www.stanexim.ru 

 

тел./ факс: +380 44 205-36-39 

e-mail: info@stanexim.com.ua      

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 

 

 


