ՑԱՆԿ
Արտադրանքի և ծառայությունների որակի ապահովման բնագավառում
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019թ.
մրցանակաբաշխության հավակնորդ կազմակերպությունների
Կազմակերպության անվանումը
« Լիկվոր» ՓԲԸ
Հասցեն`ՀՀ, Երևան, Քոչինյան 7/9

Գործունեության ոլորտը.
Ստերիլ դեղերի արտադրություն

«Նատֆուդ» ՓԲԸ
Հասցեն` ՀՀ, ք Երևան, Քոչինյան 13/10

Գործունեության ոլորտը.
Մսամթերքի արտադրություն
«Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոց» ՓԲԸ
Հասցեն` ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Գարեգին Նժդեհի 5

Գործունեության ոլորտը
Հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային բուժ օգնություն

«Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸ
Հասցեն` ՀՀ, Տավուշի մարզ,ք.Իջևան,Երևանյան, 9,
ք Երևան, Դավթաշեն, 3-րդ թաղամաս, Անաստաս Միկոյան փող., 25 շենք
Գործունեության ոլորտը
Պահածոյացված միրգ բանջարեղնեի, ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն
«Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտ»
Հասցեն` ՀՀ,ք. Երևան 0082, Նորագյուղ 108

Գործունեության ոլորտը .
Մի շարք արժեքավոր, փոքրածավալ, հազվագյուտ և անհետացող դեղատու, եթերայուղատու,
ներկատու և ծառաթփային մշակաբույսերի հիդրոպոնիկ աճեցման գիտական հիմունքների և
արտադրության կենսատեխնոլոգիայի մշակում, ուսումնասիրվող մշակաբույսերի ֆիզիոլոգիական,
կենսաքիմիական, դեղաքիմիական, ռադիոքիմիական և այլ առանձնահատկությունների
համակողմանի ուսումնասիրում անհող մշակույթի պայմաններում, միկրոկլոնալ և հիդրոպոնիկ
համակցված եղանակով գյուղատնտեսական և այլ արժեքավոր բույսերի տնկանյութի
արտադրության կենսատեխնոլոգիաների մշակում, պոլիմերային թաղանթի /ջրաշիթային
հիդրոպոնիկա/ կիռառմամբ նոր համակարգերի փորձարկում, արժեքավոր ադապտագեն
հատկություններով օժտված, գազվագյուտ և անհետացող դեղաբույսերի Հայաստան ներմուծման և
հիդրոպոնիկայի պայմաններում ուսումնասիրում, արժեքավոր դեղաբույսերի բանկի /հավաքածու/
ստեղծում: Մի շարք թանկարժեք դեկորատիվ ծառաթփատեսակների, տնկիների և դեղաբույսերի
մեծամաշստաբ արտադրության կազմակերպում:

1

ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն ՊՈԱԿ
Հասցեն` ՀՀ,ք. Երևան, Նոր Նորքի 3-րդ միկրոշրջան, Գյուրջյան փող., 14 շենք

Գործունեության ոլորտը.
Գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացում կենսատեխնոլոգիայի և
մանրէաբանության ոլորտում

«Բարի Սամարացին» ՍՊԸ
ՀՀ, ք, 0020, Երևան, Նոր Արեշ, 22-րդ փողոց, 117 շենք

Գործունեության ոլորտը
Միս, մսամթերքի արտադրություն

«Արմենիա Վայն» գործարան ՍՊԸ
Հասցեն` ՀՀ, ք. Երևան, Բագրատունյաց փող., 38 շենք,
0223, Արագածոտնի մարզ, Սասունիկ համայնք ,30-րդ փողոցի 1-ին փակուղի, №3

Գործունեության ոլորտը
Գինու, օղու և հայկական կոնյակի արտադրություն

«Երևանի Արարատ կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ» ԲԲԸ
Հասցեն` ՀՀ, ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող., 9 շենք

Գործունեության ոլորտը
Կոնյակի արտադրություն

«Թամարա» ՍՊԸ
Հասցեն` ՀՀ,Կոտայքի մարզ, ք.Աբովյան,Նաիրյան,1 ,
ք.Աբովյան Կոտայքի փող., 1/94 շենք

Գործունեության ոլորտը
Կաթնամթերքի արտադրություն

ՀՀ ԳԱԱ «Օրգանական Դեղագործական Քիմիայի Գիտատեխնոլոգիական
կենտրոն» ՊՈԱԿ
Հասցեն` ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության 26

Գործունեության ոլորտը
Գիտություն, դեղերի արտադրություն

2

