Перелік авторизованих дистриб’юторів/дилерів (резидентів України), через яких
реалізуються нове обладнання, що виготовлено в Республіці Білорусь
п/н

Дилер

ТОВ "ТЕХМАШИНКОМПЛЕКТ"
(код ЄДРПОУ 42667440)
www.tehmk.com.ua
1.
тел. 380683276168
380670001094
380673230994

Перелік продукції
Підйомники автомобільні гідравлічні з
робочою платформою "ВІПО",
підйомники телескопічні "ВІПО", краниманіпулятори
"Двіна", крани-маніпулятори тракторні
КМТ
"Двіна", краноманіпуляторние установки
КМУ "Двіна", автогідроборти АГБ і АГБС
"Двіна", автопідйомники пожежні АПК
"ВІПО", інше підйомно-транспортне
обладнання
Ковальсько-пресове обладнання,
технологічне обладнання для ливарних
виробництв, сільськогосподарська
грунтообробна техніка

Назва виробника

Частное
производственноторговое
унитарное предприятие
«Машиностроительная
компания «Витебские
подъемники»
www.agpvipo.com

2.

ТОВ "ЖИТОМИР-БелАЗ-СЕРВІС"
(код ЄДРПОУ 14326515)
е-mail: zhitomir@belaz.сom.ua

3.

ТОВ "КРИВБАС-БЕЛАЗ-СЕРВІС
СП"
(код ЄДРПОУ 32410991)
е-mail: krivbass@belaz.сom.ua

Ковальсько-пресове обладнання,
технологічне обладнання для ливарних
виробництв, сільськогосподарська
грунтообробна техніка

ОАО ”Кузлитмаш“
www.kuzlitmash.by

ТОВ "СЕРВІСНИЙ ТОРГОВОЛОГІСТИЧНИЙ
ЦЕНТР БЕЛАЗ УКРАЇНА"

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

Котли опалювальні побутові

ОАО ”Мозырьсельмаш“
www.mozselmash.by

Верстати, верстатні вузли, деталі,
інструмент і обладнання

ОАО ”СтанкоГомель“
www.stankogomel.by

4.

(код ЄДРПОУ 13816424.)
http://belaz.com.ua/
телефон: 0 (800) 300701
+380 (564) 990011
е-mail: ukr@belaz.com.ua

ОАО ”Кузлитмаш“
www.kuzlitmash.by

ПВП "Оазис"
(код ЄДРПОУ 13350167)
www.oazis-pvp.com.ua
5.

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@oazispvp.com.ua
ТОВ СП "Стан-Комплект"
(код ЄДРПОУ 22916099)
www.stankom.com
Київ
телефон: +38 (044) 334-39-89
тел./факс: +38 (044) 536-04-88
е-mail: tools@stankom.com

6.

ОАО ”Гомельский завод
станочных узлов“
www.gzsu.by

г. Кривой Рог
телефон: +38 (091) 474-01-86
+38 (091) 474-01-87
е-mail: vladimir141@ukr.net
г. Днепр
телефон: +38 (091) 474-01-85
+38 (091) 474-01-88
е-mail: shvets@stankom.com

Металообробні верстати

ОАО завод ”ВИЗАС“
www.vizas.org

ТОВ "Южстанкомаш"
www.pvusm.com
7.

телефон: +380 (56) 780 43 17
моб.: +38(050) 229 71 96
е-mail: office@pvusm.com

ТОВ "Нива-Україна"
(код ЄДРПОУ 39906708)
www.niva-ukraine.com
8.

9.

Контакти
тел./факс: +380 (56) 722-22-45
тел.: +380 (50) 583-33-00
е-mail: info@niva-ukraine.com

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

10.

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

11.

ТОВ "ТД «Домен"
(код ЄДРПОУ 31940144)
www.tddomen.com.ua
телефон: +38 (057) 7543439
Факс: +38 (057) 7543849
e-mail: domen2002@ukr.net

12.

ПП "СЕЛЕСТ"
(код ЄДРПОУ 14296918)
www.selest.com.ua

Металообробні верстати

ОАО завод ”ВИЗАС“
www.vizas.org

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
Підйомники автомобільні гідравлічні з
робочою платформою "ВІПО",
підйомники телескопічні "ВІПО", краниманіпулятори
"Двіна", крани-маніпулятори тракторні
КМТ
"Двіна", краноманіпуляторние установки
КМУ "Двіна", автогідроборти АГБ і АГБС
"Двіна", автопідйо

ТОВ "ПОЛИМЯ"
(код ЄДРПОУ 40949320)
е-mail: polymya.ua@gmail.com

14.

ТОВ "СТАНЕКСІМ-УКРАЇНА"
(код ЄДРПОУ 35448017)
www.stanexim.ru
тел./ факс: +380 44 205-36-39
e-mail: info@stanexim.com.ua

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

Верстати, верстатні вузли, деталі,
інструмент і обладнання

ОАО ”Гродненский завод
токарных патронов
”БелТАПАЗ“
www.beltapaz.com

Верстати, верстатні вузли, деталі,
інструмент і обладнання

ОАО ”Гомельский литейный
завод ”Центролит“
www.glz-centrolit.by

тел. 0 (44) 227-03-02
0 (44) 559-03-83
e-mail: stas-selest@ukr.net

13.

ОАО «ЛМЗ Универсал»
www.niva.by

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
Інжекційно-ливарні машини, електропечі
для термічної обробки металів, системи
для транспортної механізації
трубопрокатних виробництв, верстати,
обладнання для вторинної переробки
відходів чорних і кольорових металів

ОАО «Борисовский завод
«Металлист»
www.polymya.com

ЗАО ”АТЛАНТ“ (филиал
Барановичский
станкостроительный завод)
www.bsz.by

15.

ДП "Укрдіпроважмаш"
(код ЄДРПОУ 00212630)
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

Верстати, верстатні вузли, деталі,
інструмент і обладнання

ОАО ”Минский завод
автоматических линий имени
П.М. Машерова“
www.mzal.by

Парові та водогрійні котли, регенеративні
підігрівачі повітря енергетичних котлів,
трансформатори силові, реактори масляні

ОАО «Белоозерский
энергомеханический завод»
www.bemz.by

Парові та водогрійні котли, регенеративні
підігрівачі повітря енергетичних котлів,
трансформатори силові, реактори масляні

ОАО «Белоозерский
энергомеханический завод»
www.bemz.by

Обладнання для доїння та охолодження
молока, комплектуючі

ОАО «Гомельагрокомплект»
www.gomelagro.com

Обладнання для доїння та охолодження
молока, комплектуючі

ОАО «Гомельагрокомплект»
www.gomelagro.com

Обладнання для доїння та охолодження
молока, комплектуючі

ОАО «Гомельагрокомплект»
www.gomelagro.com

Обладнання для доїння та охолодження
молока, комплектуючі

ОАО «Гомельагрокомплект»
www.gomelagro.com

Обладнання для доїння та охолодження
молока, комплектуючі

ОАО «Гомельагрокомплект»
www.gomelagro.com

ТОВ "Промремонт"
(код ЄДРПОУ 21883015)
www.promremont.all.biz
16.

Відділ продаж
тел. +38 (067) 873-16-70
+38 (068) 522-06-17
+38 (063) 363-03-08
+38 (050) 458-11-98
ТОВ "АУСТЕР"
(код ЄДРПОУ 32749872)
www.austeria.com.ua

17.

18.

тел. (061) 236-07-56
(050) 484-47-38
факс (061) 236-02-36
е-mail: austeriya@i.ua
ТОВ "ГЕРМЕС-1 УКРАЇНА"
(код ЄДРПОУ 39145522)
www.germes1.com.ua
тел. +38 (061) 224-02-76
+38 (061) 239-60-07
+38 (095) 294-00-59
e-mail: office@germes1.com.ua
ТДВ "Брацлав"
(код ЄДРПОУ 05768237)
www.bratslav.com

19.
Відділ продаж
+38 (067) 826-59-02
e-mail: lead.bratslav@gmail.com
ПП "РОСТОК-АГРО.Х"
(код ЄДРПОУ 36442262)
www.rostok-agro.com.ua
20.

21.

Тел. 095 230-51-71
066 173-26-91
viber: 095 230-51-71
e-mail: rostok-agro2015@ukr.net
ТОВ "Донспецмонтаж-Агро"
(код ЄДРПОУ 36841800)
www.dsm-agro.com.ua
телефон: +38 050 4228876
e-mail: office@dsm-agro.com.ua
ПАТ "Київоблагрообладнання"
(код ЄДРПОУ 00913982)
www.oblagro.com.ua

22.

тел./факс: +38 (045) 985 22 71
моб. тел.: +38 (067) 985 22 71
моб. тел.: +38 (050) 242 91 99
моб. тел.: +38 (050) 687 31 84
e-mail: info@oblagro.com.ua
ПП "Ветерина", Сучасна Ферма™
(код ЄДРПОУ 37592248)
www.milkfarm.prom.ua

23.

Відділ продаж:
тел. +38050345-14-14
+38067502-76-67
e-mail: milkfarmpoltava@gmail.com

