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

реалізуються сільськогосподарська техніка, 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 

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 

2. 

ТОВ «Техноторг-Дон» 

(код ЄДРПОУ 31764816) 

www.technotorg.com 

 

Гаряча лінія: 

тел. +38067 515 67 75, 

        +38066 369 59 21 

е-mal: hotline@technotorg.com 

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 

  



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 

3. 

ТОВ "Агроресурс" 

(код ЄДРПОУ 31919788) 

www.agro.kr.ua 

 

Гаряча лінія:   

тел. +38(050) 487 99 00 

моб/тел: +38(096) 767 42 75  

e-mail: office@agroresurs-a.com 

Трактори "Беларус", техніка на базі 

тракторів "Беларус" 

ОАО ”Минский тракторный завод“ 

www.belarus-tractor.com 

4. 

ТОВ "Техноторг" 

(код ЄДРПОУ 30976452) 

www.technotorg.com 

 

Гаряча лінія: 

тел.+38067 515 67 75,  

      +38066 369 59 21 

е-mal: hotline@technotorg.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 

5. 

ТОВ "Торговий Дім "МТЗ-

Беларус-Україна" 

(код ЄДРПОУ 35723464) 

е-mail: info@technotorg.com 

Зернозбиральна та кормозбиральна 

техніка, причіпна та навісна 

сільськогосподарська техніка, косарки, 

жатки 

ОАО ”Гомсельмаш“ 

www.gomselmash.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: 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 

6. 

ТОВ «АК «УКРАВТОТОРГ» 

(код ЄДРПОУ 36308337) 

www.mtz.ais.ua 

 

Інформаційна лінія  

тел. 0 800 500 205 

Трактори "Беларус", техніка на базі 

тракторів "Беларус" 

ОАО ”Минский тракторный завод“  

www.belarus-tractor.com 

7. 

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 

Трактори "Беларус" 

ОАО ”Бобруйский завод тракторных 

деталей и агрегатов“  

www.bztda.com 

8. 

ТОВ "Трейдтехсервіс" 

(код ЄДРПОУ 40708647) 

е-mail: 

tradetechnoservice@gmail.com 

Трактори "Беларус" 

ОАО ”Бобруйский завод тракторных 

деталей и агрегатов“ 

www.bztda.com 

9. 

ТОВ "Баварія Агро" 

(код ЄДРПОУ 39875256) 

www.bavaria-agro.all.biz 

 

Відділ продаж: 

+38 (096) 475-23-97, +38 (096) 

068-57-45 

+38 (095) 062-40-78 

Сільськогосподарська техніка: машини 

для внесення добрив, зберігання та 

роздачі кормів, причіпні транспорні 

засоби 

ОАО ”Управляющая компания холдинга 

”Бобруйскагромаш“ 

www.bobruiskagromach.com 

10. 

ПВП "Оазис" 

(код ЄДРПОУ 13350167) 

www.oazis-pvp.com.ua 

 

тел. +38-0332-72-72-73 

       +38-0332-72-43-24 

      +38-067-362-10-72 

       +38-067-361-23-13 

відділ продаж: е-mail: 

sales@oazis-pvp.com.ua 

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 

11. 

ТОВ «МакТехСтрой» 

(код ЄДРПОУ 37838249) 

е-mail: makts1@yandex.ru 

Сільськогосподарська техніка, 

комунальна техніка, промислові теплиці, 

зерноочисні комплекси, комплекси для 

зберігання зерна 

ОАО ”Управляющая компания холдинга 

”Лидсельмаш“ 

www.lidselmash.by 

12. 

ТОВ ТД "Мелітопольська 

агропромислова компанія" 

(код ЄДРПОУ 36448636) 

е-mail: fakel.mapk@gmail.com 

Зернозбиральна, картофелезбиральна та 

посівна техніка, причіпи тракторні 

ОАО ”Лидагропроммаш“ 

www.lidagro.by 

13. 

ТОВ "ІНТЕХАГРОСЕРВІС" 

(код ЄДРПОУ 40150132) 

www.omegaden.com.ua 

 

тел. (044) 541-07-26 

багатоканальний 

(050) 410-58-55; (068) 775-19-69 

(050) 445-31-75 відділ реалізації 

запчастин 

e-mail: itas.tov@ukr.net 

    intechagroservice@ukr.net 

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 

14. 

ТОВ "АВМ-Агро" 

(код ЄДРПОУ 32769160) 

www.avmua.com 

 

Телефон: 

+38 (044) 492-04-14 

+38 (044) 492-04-20 

+38 (067) 440-46-30 

Факс: 

+38 (044) 492-04-20 

 

e-mail: agro@avmua.com, 

           avm_agro@ukr.net 

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 

15. 

ТОВ "Виробничо-лізингове 

підприємство "Украгропостач" 

(ТОВ "ПЛП "Украгроппостач") 

(код ЄДРПОУ 25407333) 

www.ukragropostach.com.ua 

 

тел. +38 096 978 31 36, +38 050 

081 25 26 

е-mail: 

ukragropostach.com.ua@gmail.com 

Сільськогосподарська техніка: 

грунтообробна та посівна  техніка 

"Берестье" 

ОАО ”Брестский электромеханический 

завод“ 

www.bemzbrest.by 

16. 

ПрАТ "Калинівське РП 

Агромаш" 

(код ЄДРПОУ 03567303) 

е-mail: aksyonova_io@mail.ru 

Сільськогосподарська техніка: 

грунтообробна та посівна  техніка 

"Берестье" 

ОАО ”Брестский электромеханический 

завод“ 

www.bemzbrest.by 

17. 

ФОП Печенюк Ю.П. 

(РНОКПП 2099616990) 

https://fop-pechenyuk-yup.prom.ua/ 

 

тел. +38067937-27-31 

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 

18. 

Приватна фірма "Ельф" 

(код ЄДРПОУ 21744590) 

www.elf-mtz.com.ua 

 

Тел./факс (+38 0332) 77-09-74,  

              (+38 0332) 77-09-67 

Трактори, міні-трактори, мотоблоки 

"Беларус", техніка на базі тракторів 

"Беларус", оборотні, необоротні плуги 

ОАО ”Сморгонский агрегатный завод“ 

www.smorgon-tractor.by 

19. 

ТОВ "МАШИНЕРI УКРАIНА" 

(код ЄДРПОУ 41186133) 

www.machinery-ukraine.com.ua 

 

тел. +38066797-54-77 

        +38067407-68-68 

Зернозбиральна, кормозбиральна 

техніка, причіпна та навісна 

сільськогосподарська техніка, 

картоплезбиральна техніка, косарки- 

плющилки, жатки, підбирачі 

ОАО ”Гомельский завод литья и 

нормалей“ 

www.gomelzlin.com 

20. 

ТОВ "Бердянський завод 

сільгосптехніки" 

(код ЄДРПОУ 40085226) 

www.bzst.com.ua 

 

тел. +38 (096) 340 82 18,  +38 

(097) 270 35 30,  

+38 (068) 373 46 29, +38 (06153) 

77-399, 

 +38 (06153) 77-800 

Skype: bzst2013 

е-mail: commerce@bzst.com.ua 

             bzst-commerce@ukr.net 

Зернозбиральна, кормозбиральна 

техніка, причіпна та навісна 

сільськогосподарська техніка, 

картоплезбиральна техніка, косарки- 

плющилки, жатки, підбирачі 

ОАО ”Гомельский завод литья и 

нормалей“ 

www.gomelzlin.com 

 

 


