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ანგარიშის მიმოხილვა 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2019 წლის დამტკიცებულმა გეგმამ 

შეადგინა 42,729.1 ათ. ლარი, (ქალაქი რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N80 24.12.2018წ. დადგენილების 

თანახმად; სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.160.016516), განხორციელებული ცვლილებების 

გათვალიწინებით ბიუჯეტის პარამეტრები დაზუსტდა და განისაზღვრა 64 297,5 ათ. ლარით. 

 

დასახელება 

2018 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

2019 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2019 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შემოსავლები 28 472,6 32 634,7 37 639,6 

გადასახადები 10 508,2 22 710,7 24 848,3 

გრანტები 13 743,5 6 325,0 6 857,7 

სხვა შემოსავლები 4 220,9 3 599,0 5 933,6 

ხარჯები 21 513,6 26 834,2 24 691,1 

შრომის ანაზღაურება 2 684,2 10 161,6 9 899,1 

საქონელი და მომსახურება 2 218,4 9 062,4 8 034,1 

პროცენტი 236,3 118,2 118,1 

სუბსიდიები 13 025,7 1 533,3 1 516,9 

გრანტი 3,7 4,0 3,8 

სოციალური უზრუნველყოფა 2 060,1 2 671,9 2 397,4 

სხვა ხარჯები 1 285,2 3 282,8 2 721,8 

საოპერაციო სალდო 6 958,9 5 800,5 12 948,5 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 330,4 12 486,0 10 827,4 

ზრდა 4 959,6 12 936,0 11 158,0 

კლება 629,1 450,0 330,6 

მთლიანი სალდო 2 628,5 -6 685,5 2 121,1 

ფინანსური აქტივების ცვლილება 2 044,6 -7 309,6 1 497,2 

ზრდა 2 044,6 0,0 1 497,2 

ვალუტა და დეპოზიტები 2 044,6   1 497,2 

კლება 0,0 7 309,6 0,0 

ვალუტა და დეპოზიტები 0,0 7 309,6   

ვალდებულებების ცვლილება -583,9 -624,1 -623,9 

კლება 583,9 624,1 623,9 

საშინაო 583,9 624,1 623,9 

ბალანსი 0.0 0.0 0.0 
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შემოსულობები 

 

 

 

2019 წლის ბიუჯეტში შემოსავლების სახით მობილიზებულია 37 639,6 ათ. ლარი, რაც 9 თვის საპროგნოზო 

მაჩვენებლის 115 პროცენტია. 

გადასახადების სახით მობილიზებულია 24 848,3 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 109 პროცენტია, მათ 

შორის: 

• საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით მობილიზებულია 8 011,4 

ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის  (7 300,0 ათ. ლარი) 110 პროცენტია. 

• უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით შემოსულია 59.5 ათ. ლარი, 

რაზეც საპროგნოზო მაჩვენებელი არ ყოფილა განსაზღვრული. 

• ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით მობილიზებულია 9,0 ათ. ლარი, 

რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (30,0 ათ. ლარი) 30 პროცენტია. 

• სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის სახით შემოსულია 6,4 ათ. ლარი, 

რაზეც საპროგნოზო მაჩვენებელი არ ყოფილა განსაზღვრული. 

• არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის სახით მობილიზებულია 230,8 ათ. 

ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (250,0 ათ. ლარი) 92 პროცენტია. 

• დამატებითი ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზირებულია 16 531,2 ათ. ლარი, რაც 

საპროგნოზო მაჩვენებლის (15 130,7 ათ. ლარი) 109 პროცენტია. 
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გადასახადები გრანტები სხვა შემოსავლები არაფინანსური

აქტივების კლება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2019 წლის ფაქტი
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გრანტების სახით მობილიზებულია 6 857,7 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 108 პროცენტია, მათ შორის: 

• მიზნობრივი ტრანსფერის სახით მობილიზებულია 552.8 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო 

მაჩვენებლის (511,9 ათ. ლარი) 108 პროცენტია. 

• რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მობილიზებულია 6 304,9 ათ. ლარი, 

რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (5 813,1 ათ. ლარი) 109 პროცენტია. 

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 5 933,6 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (3 599,0 ათ. ლარი) 

165  პროცენტია (იხ. ცხრილი 2). 

ცხრილი 2.  სხვა შემოსავლები 

ათასი ლარი 

დასახელება გეგმა ფაქტი % 

სხვა შემოსავლები 3 599,0 5 933,6 165 

შემოსავლები საკუთრებიდან 314,0 681,9 217 

პროცენტები 160,0 500,3 313 

დივიდენდები 7,0 20,0 285 

რენტა 147,0 161,7 110 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                      75,0 98,4 131 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) 

გადაცემიდან 
72,0 63,3 88 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 1 995,0 1 974,0 99 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 1 981,0 1 957,7 99 

სანებართვო მოსაკრებელი 30,0 256,8 856 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0,0 0,0 400 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 1,0 1,6 160 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 1 350,0 1 092,0 81 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის 

დასუფთავებისათვის 
600,0 607,3 101 

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი   0,0 160 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 14,0 16,3 116 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 14,0 16,3 116 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები  1 050,0 2 055,7 196 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 240,0 1 221,9 509 

 

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 330,6 ათ. ლარი, რაც  საპროგნოზო მაჩვენებლის (450,0 ათ. 

ლარი) 73 პროცენტია, სადაც 100% მიწის გაყიდვის შემოსავლიდან არის. 
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გადასახდელები ეკონომიკური კლასიფიკაციით 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2019 წლის 9 თვის ხარჯვითი ნაწილის 

გეგმამ შეადგინა 40 394,3 ათ. ლარი, მთლიანმა საკასო ხარჯმა - 36 473,0 ათ. ლარი. კონკრეტული მუხლების 

მიხედვით: შრომის ანაზღაურება დაფინანსდა გეგმის - 97%–ით, საქონელი და მომსახურება - 89%-ით, სასესხო 

ვალდებულებების პროცენტი - 100%-ით, სუბსიდია - 99%–ით, გრანტი  - 95%-ით, სოციალური უზრუნველყოფა – 

90%-ით, სხვა ხარჯები - 83%-ით, არაფინანსური აქტივები - 83%-ით, ვალდებულებების კლება - 100%-ით. 

 

 

 

 

 

გადასახდელები ფუნქციონალური კლასიფიკაციით 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2019 წლის 9 თვის ხარჯვითი ნაწილის 

გეგმამ შეადგინა 39 770,2   ათ. ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ 35 849,1   ათ. ლარი, გეგმის 90%. 

საერთო დანიშნულების მომსახურება დაფინანსდა გეგმის - 88%, თავდაცვა - 85%, ეკონომიკურ საქმიანობა - 

84%, გარემოს დაცვაზე - 91%, საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე - 86%, განათლება, დასვენება, კულტურასა და 

რელიგიაზე - 96% და ჯანდაცვასა და  სოციალურ დაცვაზე - 91%. 

შრომის ანაზღაურება
27%

საქონელი და

მომსახურება
22%

პროცენტი
0%

სუბსიდიები
4%

გრანტი
0%

სოციალური

უზრუნველყოფა
7%

სხვა ხარჯები
7%

არაფინანსური

აქტივები
31%

ვალდებულებების

კლება
2%
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ათას ლარებში 

დასახელება 
2018 წლის 9 

თვის ფაქტი 

2019 წლის 9 თვე 

გეგმა ფაქტი 

1. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 4 406,3     5 129,4     4 531,2     

2. თავდაცვა და უსაფრთხოება 181,8     221,7     189,4     

3. ეკონომიკური საქმიანობა 4 293,2     8 476,5     7 150,8     

4. გარემოს დაცვა 3 630,5     4 080,9     3 729,1     

5. საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2 823,9     6 613,6     5 697,2     

6. განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 8 763,2 12 355,2 11 911,1 

7. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა 2 374,3 2 892,9 2 640,2 

ჯამი 26 473,2     39 770,2     35 849,1     
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დაცვა
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საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 

დასახელება 
2019 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2019 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 5 129,4     4 531,2     88 

წარმომადგენლობითი ორგანო 1 121,1     1 025,0     91 

აღმასრულებელი ორგანო 3 397,9     3 043,3     90 

სარეზერვო ფონდი 270,9     221,3     82 

თვითმმართველობის ვალდებულებების დაფარვა (პროცენტი) 120,2     118,1     98 

რუსთავის მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა 75,1     68,3     91 

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა 37,4     37,2     99 

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა 20,0     0,0     0 

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა 56,8     18,0     32 

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა 30,0     0,0     0 

 

 

თავდაცვა 

დასახელება 
2019 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2019 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

თავდაცვა 221,7     189,4     85 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 221,7     189,4     85 

 

 

ეკონომიკური საქმიანობა 

დასახელება 
2019 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2019 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

ეკონომიკური საქმიანობა 8 476,5     7 150,8     84 

გზების რეაბილიტაცია (სპეც. ტრანსფერი) 5 662,3     4 667,8     82 

გზების რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 2 133,8     1 802,6     84 

მუნიციპალური ავტოტრასპორტის განვითარება 680,5     680,5     100 

 

გარემოს დაცვა 

დასახელება 
2019 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2019 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

გარემოს დაცვა 4 080,9     3 729,1     91 

ქალაქის ეკოლოგიისა და ინფრასტრუქტურის მოვლა/პატრონობა 3 893,2     3 551,2     91 

წყლისა და სანიაღვრე/საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია 187,7     177,9     95 
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საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 

დასახელება 
2019 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2019 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 6 613,6     5 697,2     86 

ბინათმშენებლობა 3 032,5     2 493,4     82 

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 714,7     654,3     92 

ამხანაგობების ხელშეწყობა 1 171,7     962,1     82 

საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია (ტრანსფერი) 694,7     694,4     100 

საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია  451,4     182,6     40 

კომუნალური მეურნეობის განვითარება 1 158,4     1 089,6     94 

სკვერების, ძეგლებისა და მემორიალების რეაბილიტაცია (ტრანსფერი) 835,7     832,2     100 

სკვერების, ძეგლებისა და მემორიალების რეაბილიტაცია 322,7     257,4     80 

გარე განათება 1 141,8     1 049,6     92 

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 1 141,8     1 049,6     92 

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯების საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში 1 281,0     1 064,7     83 

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია (სპეც. 

ტრანსფერი) 
378,1     377,2     100 

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია 271,8     212,1     78 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 295,7     212,8     72 

ტექ.ზედამხედველობის ხარჯი (ტრანსფერი) 31,7     31,7     100 

ტექ.ზედამხედველობის ხარჯი (ადგილობრივი) 240,3     203,1     85 

ექსპერტიზის ხარჯები 63,3     27,7     44 

 

განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 

დასახელება 
2019 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2019 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

განათლება 6 899,5     6 715,9     97 

სკოლამდელი განათლება 5 839,1     5 780,0     99 

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 4 672,2     4 652,9     100 

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილირტაცია (სპეც. ტრანსფერი) 563,2     553,7     98 

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილირტაცია  (ადგილობრივი) 276,5     262,3     95 

ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი" 327,1     311,0     95 

ზოგადი განათლება 1 060,4     936,0     88 

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/ 

რეაბილიტაცია  (სპეც. ტრანსფერი) 
1 029,5     908,5     88 

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/ 

რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 
31,0     27,5     89 

დასვენება, კულტურა და რელიგია 5 455,7     5 195,1   95 

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 2 398,7     2 263,9     94 

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 674,2     623,1     92 

რაგბის კლუბი "რუსთავის ხარები" 259,2     258,6     100 

საკალათბურთო კლუბი "რუსთავი 1991" 536,7     533,7     99 

სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია (სპეც. 

ტრანსფერი) 
165,9     154,1     93 

სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის (ადგილობრივი) 762,8     694,3     91 

მომსახურება კულტურის სფეროში 1 551,8     1 501,5     97 

თეატრის ხელშეწყობა 623,0     617,8     99 
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დასახელება 
2019 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2019 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

მუზეუმის ხელშეწყობა 209,3     202,8     97 

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 257,4     253,4     98 

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება 462,1     427,5     92,5     

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 57,0     44,1     77 

ინიციატივების თანადაფინანსება 50,0     39,8     80 

რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა 7,0     4,3     61 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 1 448,2     1 385,7     96 

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები 191,1     149,4     78 

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება 1 257,1     1 236,3     98 

 

ჯანმრთელობა და სოციალური დაცვა 

დასახელება 2019 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2019 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 224,7     216,8     97 

საზ. ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველოფის ცენტრის 

დაფინანსება (ადგილობრივი) 
11,5     11,2     98 

საზ. ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველოფის ცენტრის 

დაფინანსება (მიზნობრივი ტრანსფერი) 
213,2     205,6     96 

სოციალური დაცვა 2 668,3     2 423,4     91 

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 215,0     164,3     76 

მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება 185,0     138,5     75 

დიალიზით დაავადებულთა დახმარება 30,0     25,9     86 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 159,6     158,4     99 

აუტიზმის, გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების მქონე ბავშვთა 

რეაბილიტაციის პროგრამა 
94,0     94,0     100 

შშმ პირთა ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა (კომუნალურის დაფინანსება) 60,0     59,8     100 

მკვეთრად შშმ ტოტალურ უსინათლოთა გამცილებელი 5,6     4,7     84 

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 1 128,8     1 024,5     91 

მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა 313,8     295,5     94 

მინიმალური სასურსათო პროგრამა 813,8     728,4     90 

უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება 1,2     0,6     50 

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 251,4     229,4     91 

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 230,0     209,5     91 

სოციალური დახმარების პროგრამა 19,9     19,9     100 

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემისან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი 

ცხოვრების მხარდამჭერი პროგრამა 
1,5       0 

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები სოციალური დაცვის სფეროში 913,4     846,8     93 

ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება (მიზნობრივი ტრანსფერი) 4,5     4,5     100 

მარტოხელა სოციალურად დაუცველთა  სარიტუალო მომსახურება 1,8     1,1     58 

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეღავათები სასმელი წყლისა და ჩამდინარე 

წყლების გადასახადზე 
53,1     44,7     84 

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე 222,5     190,1     85 

ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამა 496,6     483,1     97 

სტუდენტთა სოციალური დახმარება 115,0     105,1     91 

საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების 

მატერიალური დახმარება 19,9     18,2     91 
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სარეზერვო ფონდის განაწილება 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 9 თვის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდის გეგმა იყო 270,9    

ათ. ლარი, ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 221,3 ათ. ლარი. 

N ღონისძიებების დასახელება 
თანხა 

(ათ. ლარები) 

1 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. მერაბ კურტანიძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.4 

2 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. ზურაბ ლაცაბიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
2,0 

3 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა-ოფთალმიჯი"-ის სახელზე მოქ. ოთარ მიქაძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

4 
შპს "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. ბესიკი მანჯაფარაშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
3,0 

5 
შპს "ჯორჯიან მედიქალ სერვისი"-ის სახელზე მოქ. ომარ მათიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ჟანგბადის 

კონცენტრატორის შესაძენად 
1,6 

6 
შპს "სხივი"-ის სახელზე მოქ. მარინე მანძულაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

7 

შპს "თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი"-ის სახელზე სამართლის სკოლის სამართლის საბაკალავრო აკადემიური 

პროგრამის მეოთხე კურსის სტუდენტის ქეთევან გორდეზიანის 2018-2019 სასწავლო წლის სწავლის საფასურის 

ასანაზღაურებლად 

0,5 

8 

სსიპ -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი-ის სახელზე ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მეოთხე კურსის სტუდენტის ნინო ხეტეშვილის 2018-2019 სასწავლო წლის 

სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 

0,8 

9 

შპს "კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი"-ს სახელზე სამართლის ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მესამე კურსის სტუდენტის ლიკა ტარუღაშვილის 2018-2019 სასწავლო 

წლის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 

0,8 

10 
ELIT MODEL LOOK WORLD 2018 საერთაშორისო სამოდელო კონკურსი -შპს "ექსპრეს ტური"-ის სახელზე მოქ. მარიამ 

გეჩუაშვილის მგზავრობის საფასურის ასანაზღაურებლად 
1,5 

11 
შპს "აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი შპს კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტიტუტი"-ის სახელზე მოქ. ფატიმა 

გოგიჩაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

12 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნინო ფაშალიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

13 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა "ოფთალმიჯი"-ის სახელზე მოქ. ნიკოლოზ შავაძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,5 

14 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მიმოზა ქირიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,8 

15 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნოდარ ცაბაურაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 

16 
შპს "ახალი მზერა"-ის სახელზე მოქ. გიორგი ძიძიგურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
1,2 

17 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-ის სახელზე მოქ. თამაზი თოფურიას ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,6 

18 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამაზ ბერიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 

19 
შპს  "მანანა შეროზიას თვალის კლინიკა"-ის სახელზე მოქ. მარიამი მიქელაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

20 
სს "სამედიცინო კორპორაცია ევექსი"-ის სახელზე მოქ. ნინი უჩავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 

21 
შპს "ჰეპატოლოგიური კლინიკა ჰეპა"-ს სახელზე მოქ. ვეფხია ლომიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,3 

22 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაყვალა მთიბელაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

23 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნინო ბუთხუზის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,7 

24 
 სს "სამედიცინო კორპორაცია ევექსი"-მ. იაშვილის სახ. კლინიკა-ს სახელზე მოქ. ბარბარე ცარციძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
2,0 

25 
 შპს "კ. ერისთავის სახ. ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ხათუნა 

ბუცხრიკიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 
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26 
ააიპ "ჯოენის სამედიცინო ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. გიორგი მეჟლუმიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
1,0 

27 
 შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. მერი ხუციშვილი-სიბაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

28 
შპს "ფარმაცევტული სახლი+"-ის სახელზე მოქ. ელვერა დევიძე-ვიშნიაკოვას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

29 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მადონა ყანჩაველის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

30 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მადონა ყანჩაველის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,0 

31 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მადონა ყანჩაველის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

32 
შპს "ეს კა იმპექსი"-ის სახელზე მოქ. მადონა ყანჩაველის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

33 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. როზა ქათამაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,4 

34 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ტარიელ კანდელაკის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

35 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. კახა ნადირაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

36 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა "ოფთალმიჯი"-ის სახელზე მოქ. ჯემალ ავალიანის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,2 

37 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. შოთა კაპანაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 

38 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. იური წიკლაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 

39 
შპს "გლობალმედი"-ის სახელზე მოქ. გია ბარბაქაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 

40 
შპს "პერსონალიზებული მედიცინის ინსტიტუტი"-ის სახელზე მოქ. ჯემალ გოგოლაურის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,5 

41 
შპს "რეგიონული ჰოსპიტალი"-ის  სახელზე მოქ. მზევინარი იმედაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

42 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს მოქ. მერაბი ბუხრაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,8 

43 

შპს "აკადემიკოს ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-ის  

სახელზე მოქ. ნატო შავგულიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 

0,2 

44 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. შოთა მაისურაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,2 

45 
სს "სამედიცინო კორპორაცია ევექსი"-ის სახელზე მოქ. ნინო თოთლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

46 
შპს "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს  სახელზე მოქ. გიორგი ბარბაქაძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,5 

47 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. დაჩი ხუროშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

48 
შპს "თბილისის გულის ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. მიხეილ დავაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,5 

49 
სს "კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. 

სოფიო მარგიანის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,2 

50 
შპს "თბილისის ზღვის ჰოსპიტალი"-ის სახელზე მოქ. ლილი ხარაიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 

51 

შპს "აკადემიკოს ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-ის  

სახელზე მოქ.მარინე ბერაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 

0,4 

52 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნესტანი ნოზაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

53 
შპს "იოანე მოწყალეს სახელობის პრივატ კლინიკა"-ის სახელზე მოქ. გიორგი ჯავახიშვილის  ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,5 
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54 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ვაჟა მაისურაძის   ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

55 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ზაირა მაისურაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,0 

56 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ელგიზი ფერაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,9 

57 
შპს "აკად. გ. ცაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. თამაზ ლომთაძის  

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 

58 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზაირა მაისურაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

59 შპს "განათლება +"-ის სახელზე  მარინე ადუაშვილის ფარმაცევტის სასწავლო კურსის საფასურის ასანაზღაურებლად 0,8 

60 
შპს "განათლება +"-ის სახელზე  თინათინ გრძელიშვილის ფარმაცევტის სასწავლო კურსის საფასურის 

ასანაზღაურებლად 
0,8 

61 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ელიზბარ ქარქუსაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

62 
 ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. ირაკლი ხმალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

63 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. გაბრიელ კაპანაძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

64 
 ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. გაბრიელ კაპანაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

65 
შპს "ლოგომედი - მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ბარბარე ჯავახიშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,5 

66 
 შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ვახტანგ ტრაპაიძის    ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

67 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ეთერ ხარიტონაშვილის   ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

68 
შპს "კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი ეროვნული ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. ნინო კარტოზიას 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,2 

69 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. როლანდ ღვინერიას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,7 

70 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. გუჯა ცხვედაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,6 

71 
შპს "პერსონალიზებული მედიცინის ინსტიტუტი"-ის სახელზე მოქ. სურაია ნამაზოვას ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,8 

72 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. ხათუნა სხილაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,5 

73 
სს "სამედიცინო კორპორაცია ევექსი" ტრავმატოლოგიური ჰოსპიტალი-ის სახელზე მოქ. ქეთევან ძებისაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

74 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. დავით ჩუტკერაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

75 
შპს "ვივამედი"-ის სახელზე მოქ. მურად ჭოლოკავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

76 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნინა ფოცხიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

77 
სს "კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. 

ზურაბი შუკაკიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 

78 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ალექსანდრე იმედაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

79 
 ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. ლუკა ჩიხრაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 

80 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ვალერიან ხუციშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

81 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს  სახელზე მოქ. ნინო თოთლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

82 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ნათელა თავაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,1 
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83 
შპს "ნეიროენერგეტიკისა და მეტაბოლიზმის ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. დაჩი ხუროშვილის   ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,3 

84 
 სს "სამედიცინო კორპორაცია ევექსი"-ს სახელზე მოქ. დეა დოჩიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

85 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანა ტატურაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

86 
შპს "ვივამედი"-ს  სახელზე მოქ. მერაბ ბიწაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 

87 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი #1 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. გიორგი თხელიძის  

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

88 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. გიორგი თხელიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

89 
შპს "აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-ის სახელზე 

მოქ. ნინო კენჭაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,4 

90 
შპს "ოჯახის მკურნალი"-ის სახელზე მოქ. შორენა ხუციშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად    
0,2 

91 
შპს "ოჯახის მკურნალი"-ის სახელზე მოქ. შორენა ხუციშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად    
0,2 

92 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მარია მჭედლიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

93 
შპს "მერმისი"-ს სახელზე მოქ. ბათარი ფერცულიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

94 
შპს "ინოვა"-ს  სახელზე მოქ. ლაშა შუკაკიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 

95 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი სარიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
1,6 

96 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. კატო რევიას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,6 

97 
შპს "სხივური მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მერაბ კურტანიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,7 

98 
შპს "მრავალპროფილური კლინიკა კონსილიუმ მედულა"-ას სახელზე მოქ. ამირან ბუჭვალაშვილის  

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,4 

99 
შპს "რეგიონული ჰოსპიტალი"-ის  სახელზე მოქ. საბა გიგაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

100 
ააიპ "ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. ზაზა ოთიაშვილის  ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,8 

101 
შპს "აკ. ვახტანგ ბოჭორიშვილის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ივანე გაბუევის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

102 
შპს "მერმისი"-ს სახელზე მოქ. თამაზი ლავრენტაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

103 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ლილი სისაურის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,5 

104 
შპს "ლია ივანიძის სარეაბილიტაციო სკენარ ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. მარიამ კოაკიას  ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
1,0 

105 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნია ფოფხაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,2 

106 
შპს  "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ანდრია ავალიანის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად   
0,6 

107 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზი ჯაშიაშვილის  

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,3 

108 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზაქარია გულისაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

109 
სს "კ. ერისთავის სახ. ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. ნაირა 

დოფიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,3 

110 
შპს "რეგიონული ჰოსპიტალი"-ის სახელზე მოქ. ნინო თოთლაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,3 

111 მოქ. ხათუნა ყოლბაიას სახელზე მისი ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მუხლის ქვედა პროთეზის შესაძენად 1,5 



 

 
13 

N ღონისძიებების დასახელება 
თანხა 

(ათ. ლარები) 

112 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ნანული მაჭარაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

113 
პს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლიანა ჩხაიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

114 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამარ შეყილაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

115 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის  სახელზე მოქ. დავით ბოსტოღანაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,6 

116 
შპს "ლოგომედი-მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. დავით ღვალაძის  

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,4 

117 
შპს "მანანა შეროზიას თვალის კლინიკა"-ის სახელზე მოქ. დემეტრე კვეტენაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,4 

118 
შპს "მანანა შეროზიას თვალის კლინიკა"-ის სახელზე მოქ. მარიამ კვეტენაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,4 

119 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. რობერტ ღარიბაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

120 
სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი-ს სახელზე მოქ. ლიზი კოჭლამაზაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

121 
სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი-ს სახელზე მოქ. ბარბარე კოჭლამაზაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

122 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. გურამ კაპანაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად  
1,2 

123 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. სალომე მოსიავას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,2 

124 

შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სახელზე ლევან კორძახიასთვის სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობის ბაკალავრის სწავლის საფასურის 

ასანაზღაურებლად  

0,6 

125 

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფი უნივერსიტეტის სახელზე ნინო წიკლაურისათვის 

იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის საფასურის 

ასანაზღაურებლად 

0,8 

126 

შპს "ბიტ-ტრეველი"-ის სახელზე ქ. რუსთავის მე-12 საჯარო სკოლის 7 მოსწავლის  ელინა ნასიბოვა, ეკატერინე 

კოლჩინა, ნიკოლოზ გოგოლაძე, გიორგი გოგილაშვილი, თინათინი ძაბუნიძე, ლილიანა დარსალი, მარიამ დოკაძე 

მგზავრობის საფასურის ასანაზღაურებლად ისრაელში ქიმიის კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად 

2,3 

127 
სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი-ის  სახელზე გურამ პაპაშვილისათვის სტომატოლოგიურ 

ფაკულტეტზე  სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად. 
0,5 

128 

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი-ის სახელზე ნინო ყალაგაშვილისათვის სატრანსპორტო და 

მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის საგანმანათლებლო 

პროგრამის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად. 

0,8 

129 
შპს "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. დავით მიქაძის  ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,3 

130 
შპს "მრავალპროფილური კლინიკა კონსილიუმ მედულა"-ს სახელზე მოქ. ზურაბ ტოკლიკიშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,3 

131 
 შპს "რეგიონული ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. საბა კეჭაყმაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
1,0 

132 
ს.ს. "კ. ერისთავის სახ. ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. ემზარი 

მღებრიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
1,0 

133 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ის სახელზე მოქ. ზურაბ შოშიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
1,5 

134 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი #1 სცდ"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ამონაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,6 

135 
შპს "თბილისი დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ეთერი მაღრაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,2 

136 
შპს "აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი - კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-ს სახელზე 

მოქ. მანანა რურუას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,2 

137 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნათელა ხორხელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,3 

138 
კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი - აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი-ს სახელზე მოქ. 

საბა წიქარიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,5 
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139 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. მერი კაპანაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,7 

140 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ზინაიდა ბერუაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 

141 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. კახი შინჯიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,9 

142 
შპს 'აკად. ნიკოლოზ ყიფშიძის  სახ.  საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ჩაბრაძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,1 

143 
ა(ა)იპ "პარტნიორობა თანასწორობისთვის" სახელზე მოქ. გიორგი სარიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,6 

144 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი სარიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
1,5 

145 
ა.ა.ი.პ. "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. აილინ მუსაევას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

146 
ა.ა.ი.პ. "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. ჰუსეინ მუსაევის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

147 
შპს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი" -ის  სახელზე მოქ. ანდრია ძინძიბაძის  

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

148 
შპს პსპ "ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანდრია ძინძიბაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

149 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. იმედა მაისურაძე  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 

150 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. მერი ბერძენიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

151 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნინო ფაშალიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

152 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. როზა პაიაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

153 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ლილი სისაურის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 

154 
შპს "ალერგოლოგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლუკა ლაბაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

155 
შპს პსპ "ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლენა თურმანიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

156 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. გრიგორი ლონდარიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,4 

157 "ლურჯი მარკეტი"-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით 5,8 

158 
სს "სამედიცინო კორპორაცია ევექსი"-ის სახელზე მოქ. დავით სახვაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

159 
სს "სამედიცინო კორპორაცია ევექსი"-ის სახელზე მოქ. ნინა სახვაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

160 
სს "სამედიცინო კორპორაცია ევექსი"-ის სახელზე მოქ. გიორგი სახვაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

161 2008 წლის ომის დროს ოსი სეპარატისტების მიერ მოკლული ლევანი ჯიხაშვილის ნეშტის გადმოსვენების მიზნით 1,5 

162 
შპს "ფიზიოთერაპიისა და სპორტულიტრამვის კლინიკა"-ის სახელზე მოქ. ნინო თოთლაძის  ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,2 

163 
შპს "მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრი - რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ლალი ქოჩიშვილის  ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

164 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ბარბარე ვანიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

165 
შპს "მერმისი"-ს სახელზე მოქ. თამაზი ლავრენტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

166 
შპს "წმინდა ლაზარეს კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ალექსანდრე კბილცეცხლაშვილის  ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

167 
შპს "მრჩეველი"-ს სახელზე მოქ. ანა პაშკევიჩის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 
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168 
შპს "მ. ზოდელავას ჰემატოლოგიური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გაიოზ ბერაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

169 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მარია მჭედლიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

170 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ირაკლი მუხრანელის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

171 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. მარიამი ბეჟიტაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

172 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. არსენა იმედაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

173 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს  სახელზე მოქ. ნუკრი ჩაჩუა ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

174 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. იმედა მაისურაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 

175 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ზურაბ შოშიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
2,0 

176 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. იმედა ზარანდიას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,3 

177 
შპს "მ. ზოდელავას ჰემატოლოგიური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ.ირმა შველიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

178 
შპს "მედი ქლაბ ჯორჯია"-ს სახელზე მოქ. ნელი ჯაგუნავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,8 

179 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯემალ ბაწელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

180 

 შპს "კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, აკად. ფ. თოდუას სამეცნიერო ცენტრი"-ს სახელზე 

მოქ. მადონა აბრამიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 

0,8 

181 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი #1 სდც"-ს სახელზე მოქ. ოთარი დარჩიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

182 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. როზა ქათამაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,3 

183 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. მზია სიბაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

184 
აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი, კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი-ს  სახელზე მოქ. 

ხვიჩა თოდუას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

185 
კომ. საზ. "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ოლღა სებისკვერაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

186 
შპს "ლია ივანიძის სარეაბილიტაციო სკენარ ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. დაჩი კიკალიშვილის  ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,6 

187 

ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი-ის სახელზე სოციალურ და პოლიტიკურ  მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის მაგისტრატურის აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამის  სტუდენტის სოფია შველიძის სწავლის 

საფასურის ასანაზღაურებლად 

0,6 

188 

ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი-ის სახელზე ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის მეორე სემესტრის სტუდენტის შოთა ჩიხლაძის სწავლის 

საფასურის ასანაზღაურებლად 

0,6 

189 

ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი-ის სახელზე ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის მეორე სემესტრის სტუდენტის ნინო-მარიამ 

თარალაშვილის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 

0,6 

190 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. დავით ჩუტკერაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,3 

191 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამარი შეყილაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 

192 
კ.ს. "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. თინათინ მელაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

193 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ს სახელზე მოქ. ანდრია მოდებაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

194 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. რობერტი კაპანაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 
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195 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამილა ხიდაშელის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

196 
შპს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნინო მოსიძის  ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,3 

197 
შპს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ანა მოსიძის  ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,3 

198 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ეთერ ჩიტაიას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,1 

199 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი #1 სდც"-ს სახელზე მოქ. დემეტრე მაღლაფერიძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

200 
 შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა ჯაგიევას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,8 

201 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ის სახელზე მოქ. პეტრე ჩუბინიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,2 

202 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ელგუჯა აბრამიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

203 
შპს "ლოგომედი-მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ტატო მანჯავიძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,6 

204 
შპს "თბილისის ონკოლოგიური დისპანსერი"-ს სახელზე მოქ. ლავრენტი ასლანიშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,2 

205 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. თორნიკე ენუქიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,5 

206 
 სს "კ. ერისთავის სახ. ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნათია 

ომიაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
1,0 

207 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მარინე ხუციშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
1,5 

208 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მარეხ კელენჯერიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,4 

209 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ალა სართანიას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 

210 
შპს "აკ. ო. ღუდუშაურის სახ. ეროვნული სამედიცინო ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. ფერიდე შალამბერიძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
1,0 

211 
ააიპ "ჯო ენის  სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ლომიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად   
2,0 

212 
ა(ა)იპ "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლუკა მარიამიძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,6 

213 

სს "ინფექციური პათოლოგიისა, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო -პრაქტიკული ცენტრი"-ს 

სახელზე მოქ. მალხაზ ბენაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად  

0,2 

214 

სს 'ინფექციური პათოლოგიისა, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო -პრაქტიკული ცენტრი"-ს სახელზე 

მოქ. რომან მაისურაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად   

0,2 

215 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ალექსი არჯევანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად   
0,5 

216 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. დიანა პაიჭაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,9 

217 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები-ტრავმატოლოგიური ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზ მანძულაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად   
0,3 

218 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ომარ მალუტაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

219 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ხათუნა ბაკურაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,8 

220 

შპს "აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი - კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი "-ს სახელზე 

მოქ. ნინო ტარყაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად    

0,7 

221 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მანანა შუბლაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,7 
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222 
შპს "ავერსის ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარია მჭედლიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

223 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი "მზერა"-ს სახელზე მოქ. მერაბ გურაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,5 

224 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი #1 სცდ"-ის სახელზე მოქ. გიორგი ხუციშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,6 

225 
ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქე ნოდარი ვარამაშვილის (მინდობილი პირი - თამარი ვარამაშვილი) 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 
2,2 

226 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მიმოზა ქირიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,8 

227 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. ლევან ჩარკვიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
1,5 

228 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. დარეჯან ქაშაკაშვილის  

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,2 

229 

სს "ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი"-ს სახელზე 

მოქ. ხათუნა სილაგაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად   

1,9 

230 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ირაკლი მელიქიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
1,2 

231 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თამილა აკოფაშვილი-გვასალიას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,9 

232 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნინო თოთლაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,0 

233 
შპს "მერმისი"-ს სახელზე მოქ. თამაზი ლავრენტაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

234 
ა(ა)იპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ბესო მესხიშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,6 

235 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზ ხითაროვის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,3 

236 
სს "კ. ერისთავის სახ. ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ვლადიმერ 

ჩიტაიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,4 

237 
 შპს "ვისტამედი"-ს სახელზე მოქ. ნინო ლომიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,9 

238 ავთანდილ ოჩხიკიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ჯანგბადის კონცენტრატორის შესაძენად 1,6 

239 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნათელა ჯაფარიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,7 

240 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამარ ხარაზიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
1,5 

241 
მოქალაქე თამთა ქავთარაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ეტლის ინდივიდუალური მორგების 

მომსახურებისათვის (ტექნიკური მომსახურება) 
0,8 

242 
შპს "ბოხუას სახ. კარდიოვასკულარული ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. ნინო ჩაფიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,5 

243 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. შოთა კაპანაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,4 

244 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი - #1 სდც"-ს სახელზე მოქ. საბა კვინიკაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,5 

245 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. ლუკა კალანდაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,3 

246 
შპს "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს  სახელზე მოქ. გიორგი ბარბაქაძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

247 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გოჩა კაპანაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

248 
სს "რუსთავის მე-2 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზ ქავთარაძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

249 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. დემეტრე დვალიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 



 

 
18 

N ღონისძიებების დასახელება 
თანხა 

(ათ. ლარები) 

250 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. თორნიკე გოგსაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

251 
შპს "ფარმაცევტული სახლი + "-ის სახელზე მოქ. არკადი ოლგესაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

252 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნათია თაბაგარის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 

253 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. როენა გიგანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

254 
მოქალაქე აიდა ბადირიან-ბარბარიანის სახელზე, მასთან მინდობით აღზრდაში მყოფი ხატიძა ალიევას (შშმ პირი) 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ადაპტირებული ავეჯის დასამზადებლად 
0,5 

255 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს  სახელზე მოქ. დავით გულბანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

256 

შპს "ახალი უმაღლესი სასწავლებელი"-ს სახელზე, ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების 

ფაკულტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტის თეონა ბარძიმაშვილის სწავლის 

საფასურის ასანაზღაურებლად 

0,6 

257 
უკრაინაში ქ. კიევში პროგრამის "შეუზღუდავი შესაძლებლობების" ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებაში 

მონაწილეობის მიღების მიზნით - მოქ. ირმა ზვერიაშვილისთვის საჭირო აქტიური ეტლის (პანტერა) შესაძენად 
1,2 

258 
საქართველოს უსინათლოთა კავშირის პროექტის განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით 3 ცალი პერსონალური 

კომპიუტერის შესაძენად 
4,0 

259 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. ლალი ქოჩიაშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

260 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. გოჩა სამხარაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,5 

261 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. თორნიკე ტოგონიძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

262 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. მერი კულალაღაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

263 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი - #1 სდც"-ს სახელზე მოქ. ტრისტანი რეხვიაშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,5 

264 
 შპს "რეგიონული ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. ვალერი ზაბოლოტნის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,5 

265 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლალი კაპანაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

266 
 შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნინო ფაჩულიას    ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

267 

შპს "აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი"-ს სახელზე 

მოქ. ნონა ყვენწაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 

0,5 

268 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. თეა კოშაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

269 
სს "ქ. რუსთავის @#2 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მარიამ ცუხიშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

270 
სს "ქ. რუსთავის @#2 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნათია პაპუაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

271 
 შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. საბა ლალიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

272 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. დავით ჩხიკვაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

273 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ის სახელზე მოქ. მარიამ ყიფშიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

274 
შპს "დავინჩი"-ს სახელზე მოქ. დავით ბაციკაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

275 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი-მზერა"-ს სახელზე მოქ. ქრისტინე ლიპარტელიანის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

276 
 სს "ქ. რუსთავის #2 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ლიკლიკაძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

277 
 სს "ქ. რუსთავის #2 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნია ლიკლიკაძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 
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278 
შპს "ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრი რეჰაბ"-ის სახელზე მოქ. თაია მამასახლისაშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

279 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ზაზა ცუცქირიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

280 
შპს "მედიქლაბ ჯორჯია"-ს სახელზე მოქ. ქეთევან ჭაბაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

281 
შპს "ი. ბოკერიას სახ. ნეიროგანვითარების ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი გოგოლაძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

282 
შპს "ალერგოლოგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლუკა ლაბაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

283 
შპს რეაბილიტაციის ცენტრი "რეა"-ს სახელზე მოქ. ანდრია ავალიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

284 
პს ჰეპატოლოგიური კლინიკა "ჰეპა"-ს სახელზე მოქ. ნინო ჩიტალაძე- გოგრიჭიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

285 
შპს  "ალელი"-ს სახელზე მოქ. ნინო ტაბატაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

286 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა "ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. დავით პაპუნაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,2 

287 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ჟუჟუნა ჭანკოტაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 

288 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ს სახელზე მოქ. გიორგი დევდარიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

289 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ქეთევან ბეჟანიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

290 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მარი ომიაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

291 
 შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ს სახელზე მოქ. გულჩინა კოტაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

292 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჟუჟუნა ხინთიბიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

293 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ნაროზაულის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 

294 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამარი შეყილაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,3 

295 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ყაზბეგი ხარაულის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

296 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ზვიადი ბერძენიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

297 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამარ ხარაზიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
1,5 

298 
 შპს "ალელი"-ს სახელზე მოქ. ბექა შამუგიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

299 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. იოსებ კუპატაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

300 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ნატრაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,7 

301 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. მადონა ბერიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

302 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. კარლო ხაჩიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,3 

303 
 შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი - #1 სცდ"-ის სახელზე მოქ. გიორგი ხაფთანის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

304 
სს "#2 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ბარბარე მირიანაშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

305 
სს "#2 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. დავით მირიანაშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

306 
შპს "პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის კვლევის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ვაგიფ ალესკეროვის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 
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307 
შპს "პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის კვლევის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. სოლმაზ ალესკეროვის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

308 
შპს "პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის კვლევის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. სოლმაზ ალესკეროვის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

309 
შპს "პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის კვლევის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ამინე ალესკეროვის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

310 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. რობერტ ჩივიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

311 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. კლარა ბართიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,4 

312 

სს "ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი"-ს სახელზე 

მოქ. ხათუნა სილაგაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად   

1,0 

313 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ანა ვარსიმაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
2,5 

314 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. როზა ქათამაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,3 

315 
შპს "მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრი - რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ნანა გულუას ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,1 

316 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თამილა ყაჯრიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

317 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამაზი შატაკიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,4 

318 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ელიზბარაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

319 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ბარბარე ჭელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

320 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. თეიმურაზ მორჩილაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,7 

321 
შპს '"მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიის  ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს  სახელზე მოქ. გიორგი 

ალავერდაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,5 

322 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ჟუჟუნა გორჯოლაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,8 

323 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი #1 სდც"-ის სახელზე მოქ. ოთარ დარჩიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

324 
შპს "ლოგომედი - მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ბარბარე ოდიშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

325 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი #1 სდც"-ს სახელზე მოქ. ეფრემ დარსალიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

326 
ა(ა)იპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. გაბრიელ გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,6 

327 
შპს "აკად. ო. ღუდუშაურის სახ. ეროვნული სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მარიამ ლაბაძის  

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
2,0 

328 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. გივი არაბიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,3 

329 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზაქარია გულისაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

330 
შპს "ბოხუას სახ. კარდიოვასკულარული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ცისანა ბრეგვაძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,2 

331 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თეკლა ხაჩიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

332 
შპს "საქართველოს უნივერსიტეტი"-ის სახელზე არქიტექტურა და ინტერიერის დიზაინის საბაკალავრო პროგრამის 

სტუდენტის ანანო კაპანაძის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 
0,8 

333 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ირაკლი ტუფურიას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
2,5 

334 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. დარეჯან კურტანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 
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335 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მაია კობაიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

336 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ვარვარა ლობჟანიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

337 
სს "გეფა"-ს  სახელზე მოქ. ნინო ხუციშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 

338 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანა ტატურაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 

339 
სს "გეფა"-ს  სახელზე მოქ. მარიამ ცუხიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,4 

340 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. მარიამ ბურდულაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

341 
შპს "მედი ქლაბ ჯორჯია"-ს სახელზე მოქ. ქეთევან ჭაბაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

342 
შპს "მერმისი"-ს სახელზე მოქ. ვლადიმერ ჩიტაიას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,3 

343 
შპს "ნევროლოგიის და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. მარიამ აბელიშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

344 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. მერი კულალაღაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

345 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. სოფიო კერესელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,8 

346 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. საბა რევიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,8 

347 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია ლომსაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 

348 
შპს "ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ბახვა ღონღაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
2,0 

349 
შპს "ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. დავით ფიცხელაურის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
1,0 

350 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი-ს სახელზე ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტის ნინო მერებაშვილის სწავლის 

ასაფასურის ასანაზღაურებლად 

0,8 

351 
შპს "ჯასთ თრეველ რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. გიგა გიგაურის მაროკოს დედაქალაქ რაბატში გასამგზავრებლად საჭირო 

ხარჯების ანაზღაურების მიზნით 
1,0 

352 
შპს "ფიზიოთერაპიისა და სპორტულიტრამვის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნინო თოთლაძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,6 

353 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზო ქავთარაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

354 
კ/ს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. მარგო სიბაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

355 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ნადირაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

356 

შპს "აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი"-ს სახელზე 

მოქ. მაყვალა ჯელაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად  

0,6 

357 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი - #1 სცდ"-ის სახელზე მოქ. მანანა ხარაიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

358 

შპს "აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი"-ს სახელზე 

მოქ. ნანა ბარნაბიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად  

0,5 

359 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. მარიამ ბოქოლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,7 

360 
შპს "კლინიკა გიდმედი"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ნატრაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,5 

361 

შპს "აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი"-ს სახელზე 

მოქ. დავითი წიკლაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად  

0,4 
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362 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ალექსანდრე ბენაშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,4 

363 
შპს  "კლინიკური ონკოლოგიის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ლელა მღებრიშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
1,0 

364 

შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი-შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ლია გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

365 
შპს "აკად. გ. ჩაფიძის სახ. გადაიდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. ირაკლი გურგენიძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,5 

366 
შპს "მოწინავე სამეცნიერო ტექნოლოგიები და სერვისი"-ს სახელზე მოქ. რობერტი შინჯიაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მრავალფუნქციური დრენაჟის კათეტერის შესაძენად 
0,3 

367 თამარა ზარიძის სახელზე კომუნალური გადასახადების ანაზღაურების მიზნით 0,8 

368 
ააიპ "საპროთეზო ორთოპედიული რეაბილიტაციის ქართული ფონდი"-ს სახელზე მოქალაქე ოთარი გოგალაძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მუხლის პროთეზის შესაძენად 
0,2 

სულ 221,3 
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განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები 

 

2019 წლის 9 თვის მდგომარეობით გაფორმებულ იქნა 213 ხელშეკრულება საერთო ღირებულებით 20 051.5 ათ. 

ლარი. მათ შორის: 

➢ გამარტივებული შესყიდვის შედეგად - 93 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 827.6 ათ ლარი, მათ შორის: 

• გამარტივებული შესყიდვა (მონეტარული ზღვრების გათვალისწინებით და კანონით გათვალისწინებული 

სხვა შემთხვევა) – 73 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 114.5 ათ. ლარი. 

• გადაუდებელი აუცილებლობის ფარგლებში - 10 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 439.1 ათ. ლარი. 

• ექსკლუზიური უფლებამოსილების ფარგლებში - 10 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 274.0 ათ 

ლარი. 

➢ ელექტრონული ტენდერის შედეგად - 95 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 18 647.1 ათ. ლარი. 

➢ კონსოლიდირებული ტენდერის შედეგად - 25 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 576.8 ათ. ლარი. 
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2%


