
УКАЗ ПРЭЗIДЭНТА РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ 

5 снежня 2013 г. N 549 

 

АБ ПЕРАМОЖЦАХ I ЛАЎРЭАТАХ РЭСПУБЛIКАНСКАГА 

КОНКУРСУ "ЛЕПШЫ ПРАДПРЫМАЛЬНIК 2012 ГОДА" 

 

1. Па вынiках правядзення рэспублiканскага конкурсу "Лепшы 

прадпрымальнiк 2012 года" за дасягненне высокiх паказчыкаў у 

фiнансава-гаспадарчай дзейнасцi прызнаць: 

1.1. у намiнацыi "Лепшы прадпрымальнiк у галiне вытворчасцi 

прадуктаў харчавання": 

 

пераможцам 

 

сумеснае беларуска-польскае прадпрыемства "КАМАКО ПЛЮС" у 

форме таварыства з абмежаванай адказнасцю, Мiнская вобласць 

(дырэктар - Рэут Дзмiтрый Уладзiмiравiч); 

 

лаўрэатамi 

 

замежнае прыватнае ўнiтарнае вытворчае прадпрыемства "Кока-

Кола Бэўрыджыз Беларусiя" прыватнай кампанii з абмежаванай 

адказнасцю "КК Бэўрыджыз Холдзiнгз II Б.В.", Мiнская вобласць 

(генеральны дырэктар - Дзянiсаў Аляксандр Пятровiч); 

сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю 

"Пухавiчымясахарч", Мiнская вобласць (дырэктар - Касмольскi 

Уладзiслаў Сяргеевiч); 

1.2. у намiнацыi "Лепшы прадпрымальнiк у галiне вытворчасцi 

прамысловых тавараў": 

 

пераможцам 

 

таварыства з абмежаванай адказнасцю "М8 Сiцi", г. Мiнск 

(дырэктар - Ганчарык Руслан Аляксандравiч); 

 

лаўрэатамi 

 

таварыства з абмежаванай адказнасцю "Бiяком Тэхналогiя", 

Гродзенская вобласць (дырэктар - Гецольд Генадзiй Вацлававiч); 

сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю "IНЭЛТ", г. Мiнск 

(дырэктар - Катлянiк Вiктар Анатольевiч); 

1.3. у намiнацыi "Лепшы прадпрымальнiк у галiне iнфармацыйных 



тэхналогiй": 

 

пераможцам 

 

сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю "Гейм Стрiм", г. 

Мiнск (дырэктар - Навачадаў Вiктар Вiктаравiч); 

 

лаўрэатамi 

 

навукова-вытворчае таварыства з абмежаванай адказнасцю 

"БЕРЛIО", г. Мiнск (генеральны дырэктар - Сергiенка Iгар Юр'евiч); 

закрытае акцыянернае таварыства "МАПСОФТ", Мiнская вобласць 

(дырэктар - Касарэўская Галiна Яўгеньеўна); 

1.4. у намiнацыi "Лепшы прадпрымальнiк у галiне будаўнiчай 

дзейнасцi": 

 

пераможцам 

 

закрытае акцыянернае таварыства "Спецаргбуд", Мiнская вобласць 

(дырэктар - Канановiч Войцех Вячаслававiч); 

 

лаўрэатамi 

 

закрытае акцыянернае таварыства "Энерга Рамонт Сэрвiс", 

Магiлёўская вобласць (дырэктар - Пiткоў Мiхаiл Мiхайлавiч); 

адкрытае акцыянернае таварыства "Буравая кампанiя "Дэльта", 

Гомельская вобласць (дырэктар - Чарнашэй Мiкалай Васiльевiч); 

1.5. у намiнацыi "Лепшы прадпрымальнiк у галiне рознiчнага 

гандлю": 

 

пераможцам 

 

замежнае таварыства з абмежаванай адказнасцю "Арыфлэйм 

Касметыкс", г. Мiнск (дырэктар - Герасiмаў Мiкалай Валерыанавiч); 

 

лаўрэатамi 

 

прыватнае гандлёвае ўнiтарнае прадпрыемства "Лакi-Глоб", 

Мiнская вобласць (дырэктар - Станiшэўскi Мiхаiл Эдуардавiч); 

прыватнае гандлёвае ўнiтарнае прадпрыемства "Гранд Гудвiн", 

Гродзенская вобласць (дырэктар - Зантовiч Валерый Анатольевiч); 

1.6. у намiнацыi "Лепшы прадпрымальнiк у галiне грамадскага 



харчавання": 

 

пераможцам 

 

гандлёва-вытворчае таварыства з абмежаванай адказнасцю 

"Пухавiчыгандль", Пухавiцкi раён, Мiнская вобласць (дырэктар - 

Шпакоўскi Уладзiмiр Уладзiмiравiч); 

 

лаўрэатамi 

 

замежнае прыватнае ўнiтарнае гасцiнiчнае прадпрыемства "МIНСК 

ПРЫНЦЭС АТЭЛЬ" акцыянернага таварыства "IРАДА", г. Мiнск 

(дырэктар - Джанатан Сабахацiн); 

таварыства з дадатковай адказнасцю "ГурманПлюс", г. Гомель 

(дырэктар - Паноў Вiталiй Уладзiмiравiч); 

1.7. у намiнацыi "Лепшы прадпрымальнiк у галiне медыцынскай i 

фармацэўтычнай дзейнасцi": 

 

пераможцам 

 

закрытае акцыянернае таварыства "БелАсептыка", Мiнская 

вобласць (генеральны дырэктар - Аляксандраў Аляксандр 

Уладзiмiравiч); 

 

лаўрэатамi 

 

сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю "ТрайплФарм", 

Мiнская вобласць (дырэктар - Арцюшчык Станiслаў Васiльевiч); 

таварыства з абмежаванай адказнасцю "БЕЛСОНА", г. Гомель 

(дырэктар - Яронiн Андрэй Валер'евiч); 

1.8. у намiнацыi "Лепшы прадпрымальнiк у галiне турызму i 

гасцiнiчнага абслугоўвання": 

 

пераможцам 

 

прыватнае навукова-вытворчае ўнiтарнае прадпрыемства 

"Аўтаматызаваныя тэхналогii турызма", г. Мiнск (дырэктар - Гнедая 

Марына Уладзiмiраўна); 

 

лаўрэатамi 

 

таварыства з дадатковай адказнасцю "Пан шляху", г. Мiнск 



(выконваючы абавязкi дырэктара - Рапейка Вiкторыя Мiкалаеўна); 

прыватнае экскурсiйна-турыстычнае ўнiтарнае прадпрыемства 

"Саквояж", г. Брэст (дырэктар - Скопец Аляксандр Уладзiмiравiч); 

1.9. у намiнацыi "Лепшы прадпрымальнiк у галiне аказання 

транспартных паслуг": 

 

пераможцам 

 

таварыства з дадатковай адказнасцю "МАНТРАНС", г. Мiнск 

(дырэктар - Задарожны Уладзiмiр Фiлiпавiч); 

 

лаўрэатамi 

 

замежнае прыватнае транспартна-экспедыцыйнае ўнiтарнае 

прадпрыемства "Кюне i Нагель", г. Мiнск (дырэктар - Душняк Алена 

Арэстаўна); 

таварыства з абмежаванай адказнасцю "АвантРейл", г. Мiнск 

(дырэктар - Карнiлава Надзея Мiкалаеўна); 

1.10. у намiнацыi "Лепшы прадпрымальнiк у галiне бытавога 

абслугоўвання насельнiцтва": 

 

пераможцам 

 

замежнае прыватнае гандлёва-сэрвiснае ўнiтарнае прадпрыемства 

"Мульцiмотарс", г. Мiнск (дырэктар - Жлоба Сяргей Мiкалаевiч); 

 

лаўрэатамi 

 

закрытае акцыянернае таварыства "Iнтэлект", г. Мiнск (дырэктар - 

Варывода Сяргей Мiхайлавiч); 

таварыства з абмежаванай адказнасцю "Протос Техно", Магiлёўская 

вобласць (дырэктар - Калачоў Iван Мiкалаевiч); 

1.11. у намiнацыi "Лепшая сялянская (фермерская) гаспадарка": 

 

пераможцам 

 

сялянскую (фермерскую) гаспадарку "Цнянскiя экапрадукты", 

Мiнская вобласць (кiраўнiк гаспадаркi - Ляўко Таццяна Уладзiмiраўна); 

 

лаўрэатамi 

 

фермерскую гаспадарку "ВАСIЛЁК" Iгнаценкi Васiля 



Аляксандравiча, Магiлёўская вобласць (кiраўнiк гаспадаркi - Iгнаценка 

Васiль Аляксандравiч); 

сялянскую (фермерскую) гаспадарку "Сула" Стаўбцоўскага раёна, 

Мiнская вобласць (кiраўнiк гаспадаркi - Радзевiч Уладзiмiр 

Уладзiмiравiч); 

1.12. у намiнацыi "Лепшы суб'ект iнфраструктуры падтрымкi 

прадпрымальнiцтва": 

 

пераможцам 

 

камунальнае iнфармацыйнае ўнiтарнае прадпрыемства "Гомельскi 

абласны iнфармацыйна-метадычны цэнтр", г. Гомель (дырэктар - 

Маiсейкiн Аляксандр Сямёнавiч); 

 

лаўрэатамi 

 

рэспублiканскае iнавацыйнае ўнiтарнае прадпрыемства "Навукова-

тэхналагiчны парк БНТУ "Палiтэхнiк", г. Мiнск (генеральны дырэктар - 

Аляксееў Юрый Генадзьевiч); 

рэспублiканскае ўнiтарнае прадпрыемства "Навукова-аналiтычны 

цэнтр iнфармацыi, iнавацыi i трансферу тэхналогiй", г. Магiлёў 

(дырэктар - Быхаўскi Аляксандр Рыгоравiч); 

1.13. у намiнацыi "Лепшы прадпрымальнiк у галiне iнавацыйнай 

дзейнасцi": 

 

пераможцам 

 

таварыства з абмежаванай адказнасцю "МЕМПЭКС", г. Мiнск 

(дырэктар - Маiсееў Вiктар Аляксандравiч); 

 

лаўрэатамi 

 

ўнiтарнае вытворчае прадпрыемства "Нiва" Рамановiча С.Г. 

Салiгорскi раён, Мiнская вобласць (генеральны дырэктар - Рамановiч 

Сяргей Герасiмавiч); 

таварыства з абмежаванай адказнасцю "НПП ЭКОМП", 

Магiлёўская вобласць (дырэктар - Кац Аляксандр Iзраiлевiч); 

1.14. у намiнацыi "Лепшы прадпрымальнiк - арганiзацыя з 

замежнымi iнвестыцыямi": 

 

пераможцам 

 



сумеснае закрытае акцыянернае таварыства "Навукова-вытворчы 

комплекс "ЭКО-ЛЕС-О", г. Гомель (дырэктар - Харчанка Вiктар 

Мiкалаевiч); 

 

лаўрэатамi 

 

замежнае прыватнае будаўнiчае ўнiтарнае прадпрыемства 

"А1Дэвелапмент", г. Мiнск (генеральны дырэктар - Партноў Iгар 

Навумавiч); 

замежнае прыватнае ўнiтарнае прадпрыемства па аказанню паслуг 

"Вэлком", г. Мiнск (генеральны дырэктар - Гельмут Дуз); 

1.15. у намiнацыi "Лепшы прадпрымальнiк-экспарцёр": 

 

пераможцам 

 

сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю "ЛЛК-НАФТАН", 

Вiцебская вобласць (генеральны дырэктар - Катульскi Пётр Васiльевiч); 

 

лаўрэатамi 

 

сумеснае прадпрыемства "БЕЛIТА" таварыства з абмежаванай 

адказнасцю, г. Мiнск (генеральны дырэктар - Падлiпскi Вiктар 

Вiктаравiч); 

замежнае прыватнае ўнiтарнае вытворчае прадпрыемства 

"ПРАМЫСЛОВЫЯ КАМПАНЕНТЫ", г. Мiнск (дырэктар - Счасны Iгар 

Андрэевiч); 

1.16. у намiнацыi "Лепшы прадпрымальнiк - арганiзатар новых 

рабочых месцаў": 

 

пераможцам 

 

замежнае прыватнае вытворчае ўнiтарнае прадпрыемства 

"АЛКАПАК", г. Гомель (генеральны дырэктар - Бiрукоў Мiкалай 

Пятровiч); 

 

лаўрэатамi 

 

замежнае прыватнае вытворчае ўнiтарнае прадпрыемства "IСОФТ 

САЛЮШЭНЗ", г. Мiнск (генеральны дырэктар - Шнеерсон Аляксандр 

Вадзiмавiч); 

таварыства з абмежаванай адказнасцю "Л-БIТ Групп", Мiнская 

вобласць (дырэктар - Крупацiна Крысцiна Барысаўна). 



2. Дадзены Указ уступае ў сiлу з дня яго падпiсання. 

 

Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь                                                А.Лукашэнка 

____________________________________________________________ 


