
 
 

 
 
 

Skład misji gospodarczej przedsiębiorców  

z Obwodu Mohylewskiego z Białorusi 

 

 

 

 
 

 

1. Bychowska Fabryka Przetwórstwa Owoców i Warzyw – producent konserwowych owoców, 

warzyw, sałatek, dań gotowych, sosów, keczupów, soków naturalnych itd.  

www.h-b.by  

Reprezentant firmy: Aleksander Morozow, Zarządca 

Firma jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z hurtowniami spożywczymi, dużymi sieciami 

handlowymi. 

 

2. OAO „Krasnyj piszczewik” – producent słodyczy – pianek. 

www.zefir.by 

Reprezentant firmy: Walerij Ptaszic, Zastępca dyrektora ds. produkcji 

Firma zainteresowana nawiązaniem współpracy z dystrybutorami, hurtowniami spożywczymi, dużymi 

sieciami handlowymi) 

 

3. ICzPTUP „BARRO” – producent materacy ortopedycznych. 

www.baro.by  

Reprezentant firmy: Wasilij Baranczuk, Dyrektor 

Firma jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z producentami materacy, producentami mebli 

wypoczynkowych oraz z salonami sprzedaży mebli. 

 

4. OAO „Bumażnaja Fabrika SPARTAK” – producent papieru, kartonu, podkładów higienicznych. 

www.bfs.by  

http://www.h-b.by/
http://www.zefir.by/
http://www.baro.by/
http://www.bfs.by/


 
 

 
 
 

Reprezentant firmy: Swietłana Jakowickaja, Zastępca dyrektora ds. handlowych 

Firma jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z zakładami przetwarzającymi papier, 

producentami gotowych wyrobów papierniczych i wyrobów higienicznych. 

 

5. OAO „MMZ” - producent profili, rur, śrutu staliwnego kulistego/łamanego. 

www.mmz.by  

Reprezentanci firmy: Albert Timofeev, Dyrektor, Aleksiej Smirnov, Kierownik wydziału ds. 

międzynarodowych kontaktów gospodarczych 

Firma zainteresowana nawiązaniem współpracy z firmami Usług komunalnych, firmami 

budowlanymi, hurtowniami. 

 

6. OAO „Sławianka” – producent odzieży męskiej, damskiej, dziecięcej. 

www.slavianka.by  

Reprezentant firmy: Tejmuraz Boczoriszwili, Dyrektor 

Firma jest zainteresowana otrzymywaniem zleceń szycia odzieży od polskich producentów  

oraz odbiorcami własnej produkcji. 

 

7. OAO „Mohylewliftmasz” – producent wind 

www.liftmach.by 

Reprezentant firmy:  Dzmitry Kaczuk, Zastępca dyrektora ds. handlowych 

Firma zainteresowana nawiązaniem współpracy z polskimi firmami zajmującymi się dostawami i 

montażem wind) 

 

8. ZAO “Legpromrazwitije” - producent odzieży roboczej i wyrobów ogrodowych z plastiku  

www.lprazvitie.by 

Reprezentanci firmy: Vladimir Doronin, Kierownik ds. handlowych Specjalista ds. produktu Ecoteck, 

ZAO „Legpromrazvitije”, Marina Szczerbinka, Specjalista ds. produktu Berossi ZAO „Legpromrazvitije” 

Firma jest zainteresowana współpracą z firmami i hurtowniami budowlanymi, a także z 

przedstawicielami sieci handlowych: Bricoman, Castorama, Jula, Leroy Merlin, OBI, PSB Mrówka; z 

firmą wielobranżową HOLKAP/Bydgoszcz. 

http://www.mmz.by/
http://www.slavianka.by/
http://www.lprazvitie.by/

