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ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 6 თვის მონაცემები 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2021 წლის დამტკიცებულმა გეგმამ შეადგინა 50 603,2 

ათ. ლარი, (ქალაქი რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N223 17.12.2020წ. დადგენილების თანახმად; 

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.160.016659, განხორციელებული ცვლილებების გათვალიწინებით 

ბიუჯეტის პარამეტრები დაზუსტდა და განისაზღვრა 63 769,9 ათ. ლარით. 

დასახელება 
2020 წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

2021 წლის 
პერიოდის 

გეგმა 

2021 წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

შემოსავლები 21 594,7 28 013,8 28 279,0 

გადასახადები 16 649,6 20 405,6 22 397,6 

გრანტები 3 227,6 5 741,0 2 587,6 

სხვა შემოსავლები 1 717,5 1 867,2 3 293,8 

ხარჯები 17 125,8 25 212,7 20 702,9 

შრომის ანაზღაურება 7 601,2 8 613,7 8 264,9 

საქონელი და მომსახურება 4 877,3 8 123,8 6 217,1 

პროცენტი 57,3 215,0 33,5 

სუბსიდიები 1 451,1 2 599,0 2 434,5 

გრანტი 0,0 5,2 5,0 

სოციალური უზრუნველყოფა 1 492,0 2 337,2 1 857,6 

სხვა ხარჯები 1 646,8 3 318,7 1 890,3 

საოპერაციო სალდო 4 468,9 2 801,2 7 576,1 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 193,4 8 318,8 761,5 

ზრდა 5 874,6 9 117,1 4 672,1 

კლება 681,2 798,3 3 910,5 

მთლიანი სალდო -724,4 -5 517,6 6 814,6 

ფინანსური აქტივების ცვლილება -1 062,0 -5 662,6 6 670,4 

ზრდა 0,0 0,0 6 670,4 

ვალუტა და დეპოზიტები 0,0  0,0 6 670,4 

კლება 1 062,0 5 662,6 0,0 

ვალუტა და დეპოზიტები 1 062,0 5 662,6  0,0 

ვალდებულებების ცვლილება -337,6 -145,0 -144,1 

კლება 337,6 145,0 144,1 

საშინაო 337,6 145,0 144,1 

ბალანსი 0,0 0,0 0,0 
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შემოსულობები 

 

2021 წლის ბიუჯეტში შემოსავლების სახით მობილიზებულია 28 279,0 ათ. ლარი, რაც 6 თვის საპროგნოზო 

მაჩვენებლის (28 013,8 ათ. ლარი) 101 პროცენტია. 

გადასახადების სახით მობილიზებულია 22 397,6 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (20 405,6 ათ. ლარი) 110 

პროცენტია, მათ შორის: 

• საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით მობილიზებულია 8 602,2 

ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (4 000,0 ათ. ლარი) 215 პროცენტს შეადგენს. 

• უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით შემოსულია 12,2 ათ. ლარი, რაზეც 

საპროგნოზო მაჩვენებელი არ ყოფილა განსაზღვრული. 

• ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით მობილიზებულია 15,3 ათ. ლარი, რაც 

საპროგნოზო მაჩვენებლის (5,0 ათ. ლარი) 306 პროცენტს შეადგენს. 

• სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის სახით შემოსულია 10,5 ათ. ლარი, რაზეც 

საპროგნოზო მაჩვენებელი არ ყოფილა განსაზღვრული. 

• არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის სახით მობილიზებულია 422,0 ათ. 

ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (150,0 ათ. ლარი) 281 პროცენტია. 

• დამატებითი ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზირებულია 13 335,4 ათ. ლარი, რაც 

საპროგნოზო მაჩვენებლის (16 250,6 ათ. ლარი) 82 პროცენტია. 
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გრანტების სახით მობილიზებულია 2 587,6 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (5 741,0 ათ. ლარი) 45,1 

პროცენტია, მათ შორის: 

• საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტების სახით მობილიზებულია 30,3 ათ. ლარი, 

რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (65,0 ათ. ლარი) 47 პროცენტია. 

• მიზნობრივი ტრანსფერის სახით მობილიზებულია 249,0 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 

(253,4 ათ. ლარი) 98 პროცენტია. 

• რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მობილიზებულია 2 308,3 ათ. ლარი, რაც 

საპროგნოზო მაჩვენებლის (5 422,6 ათ. ლარი) 43 პროცენტია. 

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 3 293,8 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 867,2 ათ. ლარი) 

176 პროცენტია (იხ. ცხრილი). 

 

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 3 910,5 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (798,3 

ათ. ლარი) 490 პროცენტია, მათ შორის: 

• ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მობილიზებულია 1 272,9 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო 

მაჩვენებლის (398,3 ათ. ლარი) 320 პროცენტია. 

• არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან მობილიზებულია 2 637,7 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო 

მაჩვენებლის (400,0 ათ. ლარი) 659 პროცენტი 

დასახელება გეგმა ფაქტი % 

სხვა შემოსავლები 1 867,2 3 293,8 176 

შემოსავლები საკუთრებიდან 390,0 467,3 120 

პროცენტები 280,0 360,8 129 

დივიდენდები 5,0 0,0 0 

რენტა 105,0 106,6 106 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                      54,0 83,8 155 

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

51,0 22,8 45 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 404,2 1 049,8 260 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 404,2 1 046,7 259 

სანებართვო მოსაკრებელი 10,0 60,9 609 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0,0 0,1  

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0,2 0,6 300 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0,0 474,0  

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 394,0 511,2 130 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 0,0 3,2  

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 0,0 3,2  

ჯარიმები, სანქციები და საურავები  850,0 1 227,2 144 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 223,0 549,5 246 
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გადასახდელები ეკონომიკური კლასიფიკაციით 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2021 წლის 6 თვის ხარჯვითი ნაწილის გეგმამ 

შეადგინა 34 474,8 ათ. ლარი, მთლიანმა საკასო ხარჯმა - 25 519,1 ათ. ლარი. კონკრეტული მუხლების მიხედვით: 

შრომის ანაზღაურება დაფინანსდა გეგმის - 96%–ით, საქონელი და მომსახურება - 77%-ით, სასესხო ვალდებულებების 

პროცენტი - 16%-ით, სუბსიდია - 94%–ით, გრანტი - 96%-ით, სოციალური უზრუნველყოფა – 79%-ით, სხვა ხარჯები - 

57%-ით, არაფინანსური აქტივები - 51%-ით, ვალდებულებები - 99%-ით. 
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გადასახდელები ფუნქციონალური კლასიფიკაციით 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2021 წლის 6 თვის ხარჯვითი ნაწილის გეგმამ 

შეადგინა 34 329,8 ათ. ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ 25 375,0 ათ. ლარი, გეგმის 65%. 

საერთო დანიშნულების მომსახურება დაფინანსდა გეგმის - 80%, თავდაცვა - 62%, ეკონომიკურ საქმიანობა - 

56%, გარემოს დაცვაზე - 78%, საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე - 58%, განათლება, დასვენება, კულტურასა და 

რელიგიაზე - 90% და ჯანდაცვასა და  სოციალურ დაცვაზე - 79%. 

 
 

დასახელება 
2020 წლის 6 
თვის ფაქტი 

2021 წლის 6 თვე 

გეგმა ფაქტი 

1. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 3 575,9     4 028,3     3 222,3     

2. თავდაცვა და უსაფრთხოება 133,6     208,0     128,1     

3. ეკონომიკური საქმიანობა 3 630,8     4 800,4     2 699,6     

4. გარემოს დაცვა 2 145,9     3 918,6     3 074,8     

5. საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 3 583,4     8 294,8     4 809,7     

6. განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 8 206,6 10 471,8 9 387,7 

7. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა 1 724,2 2 607,9 2 052,8 

ჯამი 23 000,4     34 329,8     25 375,0     
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საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 

დასახელება 
2021 წლის 
პერიოდის 

გეგმა 

2021 წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 
% 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 4 028,3     3 222,3     80,0 

წარმომადგენლობითი ორგანო 855,2     719,3     84,1 

აღმასრულებელი ორგანო 2 550,4     2 177,1     85,4 

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა 56,7     29,6     52,2 

სარეზერვო ფონდი 251,9     169,8     67,4 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების 
მომსახურება/დაფარვა 

219,0     37,1     16,9 

რუსთავის მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა 55,2     49,4     89,5 

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა 40,0     40,0     100,0 

 

 

თავდაცვა 

დასახელება 
2021 წლის 
პერიოდის 

გეგმა 

2021 წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 
% 

თავდაცვა 208,0     128,1     61,6     

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 208,0     128,1     61,6     

 

 

ეკონომიკური საქმიანობა 

დასახელება 
2021 წლის 
პერიოდის 

გეგმა 

2021 წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 
% 

ეკონომიკური საქმიანობა 4 800,4     2 699,6     56,2     

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 2 711,3     827,6     30,5     

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება 438,0     405,3     92,5     

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 173,2     133,6     77,1     

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება 1 478,0     1 333,2     90,2     

 

 

გარემოს დაცვა 

დასახელება 
2021 წლის 
პერიოდის 

გეგმა 

2021 წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 
% 

გარემოს დაცვა 3 918,6     3 074,8     78,5     

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 2 158,7     1 792,4     83,0     

მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, განვითარება 1 078,5     821,1     76,1     

ცხოველთა მონიტორინგი 130,7     112,5     86,1     

სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია/რეაბილიტაცია 173,6     67,1     38,6     

რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა 377,1     281,8     74,7     
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საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 

დასახელება 
2021 წლის 
პერიოდის 

გეგმა 

2021 წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 
% 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 8 294,8     4 809,7     58,0     

ბინათმშენებლობა 2 781,2     1 513,6     54,4     

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია  589,0     363,4     61,7     

ამხანაგობების ხელშეწყობა 1 032,4     684,9     66,3     

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია 835,8     387,8     46,4     

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების რეაბილიტაცია 324,0     77,5     23,9     

კომუნალური მეურნეობის განვითარება 3 391,5     1 900,6     56,0     

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა - რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია 3 391,5     1 900,6     56,0     

გარე განათება 1 188,9     848,1     71,3     

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 1 188,9     848,1     71,3     

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯების საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში 933,2     547,2     58,6     

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია 146,5     90,8     62,0     

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 225,6     144,2     63,9     

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური 
ზედამხედველობა 

253,4     78,2     30,9     

ექსპერტიზის ხარჯები 20,0     4,9     24,6     

რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა 287,7     229,1     79,6     

 

 

განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 

დასახელება 
2021   წლის 
პერიოდის 

გეგმა 

2021   წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 
% 

განათლება 5 615,5     4 949,0     88,1     

სკოლამდელი განათლება 5 175,1     4 635,5     89,6     

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 4 005,8     3 978,7     99,3     

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 896,0     429,5     47,9     

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა 273,3     227,3     83,2     

ზოგადი განათლება 90,4     44,3     49,0     

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/ 
რეაბილიტაცია 

90,4     44,3     49,0     

უმაღლესი განათლება 350,0     269,2     76,9     

სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება 350,0     269,2     76,9     

დასვენება, კულტურა და რელიგია 4 856,2     4 438,7     91,4     

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 2 018,2     1 925,0     95,4     

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 470,4     407,6     86,6     

რაგბის ხელშეწყობა 249,3     238,1     95,5     

კალათბურთის ხელშეწყობა 866,7     859,6     99,2     

სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია  431,7     419,6     97,2     

მომსახურება კულტურის სფეროში 1 104,4     1 012,9     91,7     

თეატრის ხელშეწყობა 446,6     436,6     97,8     

მუზეუმის ხელშეწყობა 182,1     142,2     78,1     

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 223,3     221,7     99,3     

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება 252,4     212,5     84,2     

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 5,0     3,6     72,5     

რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა 5,0     3,6     72,5     

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის 1 728,6     1 497,2     86,6     
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დასახელება 
2021   წლის 
პერიოდის 

გეგმა 

2021   წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 
% 

სფეროში 

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 597,4     583,8     97,7     

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები 91,0     66,0     72,6     

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება 580,6     515,0     88,7     

სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამის ადმინისტრირების 
პროგრამა 

459,7     332,3     72,3     

 

 

ჯანმრთელობა და სოციალური დაცვა 

დასახელება 
2021 წლის 
პერიოდის 

გეგმა 

2021 წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 
% 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 907,0     744,1     82,0     

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა 167,2     159,6     95,4     

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება 420,0     315,7     75,2     

მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება 114,5     92,5     80,7     

აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება 176,2     152,1     86,3     

გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით დაავადებული და 
დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება 

29,0     24,2     83,6     

სოციალური დაცვა 1 700,9     1 308,7     76,9     

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 30,0     20,7     69,1     

დიალიზით დაავადებულთა დახმარება 30,0     20,7     69,1     

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 59,0     33,8     57,3     

შშმ პირთა ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა (კომუნალურის დაფინანსება) 55,0     30,8     56,0     

მკვეთრად შშმ ტოტალურ უსინათლოთა გამცილებელი 4,0     3,0     75,0     

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 998,9     897,2     89,8     

უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება 1,8     0,6     33,3     

მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა 237,5     227,1     95,6     

მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება 759,6     669,5     88,1     

მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა 15,8     0,0     0,0     

საბრძოლო ოპერაციებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთიანობისათვის 
დაღუპულთა ოჯახების მატერიალური დახმარება 

15,8     0,0     0,0     

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 252,7     229,4     90,8     

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 200,0     191,6     95,8     

სოციალური დახმარების პროგრამა 41,7     37,8     90,6     

სახლეწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი 
ცხოვრების მხარდაჭერა 

3,0     0,0     0,0     

ბავშვთა დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა 8,0     0,0     0,0     

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები სოციალური დაცვის სფეროში 344,5     127,7     37,1     

სარიტუალო მომსახურებები 14,6     5,2     35,6     

შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე 40,0     7,9     19,8     

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე 198,0     84,9     42,9     

ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამა 28,9     18,2     62,8     

დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების 
მატერიალური დახმარება 

13,0     7,0     53,8     

სტუდენტთა სოციალური დახმარება 50,0     4,4     8,9     
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სარეზერვო ფონდის განაწილება 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 6 თვის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდის გეგმა იყო 169,8 ათ. ლარი, 

ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 169,8 ათ. ლარი. 

N ღონისძიებების დასახელება თანხა 

1 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. მზია გოლუბიანის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

2 
შპს "მრავალპროფილური კლინიკა კონსილიუმ მედულა"-ს სახელზე მოქ. ნათელა დოღონაძის ჯანმრთლობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

3 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. გაბრიელი ღვინჯილიას ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

4 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. ელენე ხარაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

5 
შპს "ქართულ-ჰოლანდიური ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ბაინდურაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

6 
ააიპ "ელსი - ფსიქოლოგიური თერაპიისა და კონსულტაციის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ანა იმერლიშვილის 
ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

7 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნონა ყვენწაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

8 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ლამარა გიგუაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

9 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე  მოქ. ფატიმა გოგიჩაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

10 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. თენგიზ კახეთელიძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

11 
შპს "აკადემიკოს ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მიხეილ რასოევის 
ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

12 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. მიხეილ რასოევის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

13 
სს "კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ბადრი 
ბადუაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

14 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. მერი გოგოძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

15 
შპს "მედი ქლაბ ჯორჯია"-ს სახელზე მოქ. ნია ნასყიდაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

3,0 

16 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ცისანა კიკნაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

17 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ. ვახტანგ გოგოლიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

18 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ჯიმშერ ლაგაზაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

19 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ლევანი შვანგირაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

20 
შპს "აკ. ვ. ივერიელის სახელობის ენდოკრინოლოგია, მეტაბოლია, დიეტოლოგიის ცენტრი "ენმედიცი"-ს სახელზე მოქ. 
ხათუნა მუმლაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

21 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე  მოქ. ხათუნა მუმლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

22 მოქ. ნინელი თარგამაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი ჟანგბადის კონცენტრატორის შესაძენად 1,8 

23 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-
ს სახელზე მოქ. გელა ბლიაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,8 

24 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ანა-მარია ვეფხვიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

25 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ქეთევან ჯანიკაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

26 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნინო შავერდაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

27 
"ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს  სახელზე მოქ. მანანა მამაიაშვილის ჯანმრთლობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

28 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ. გოჩა მაღრაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,0 
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* ინფორმაცია მოცემულია ათას ლარებში. 

10 

N ღონისძიებების დასახელება თანხა 

29 
შპს "მრჩეველი"-ს სახელზე მოქ. თეკლა ჭიკაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

30 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე  მოქ. ელვერა დევიძე ვიშნიაკოვას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

31 
ააიპ "პარტნიორობა თანასწორობისათვის"-ს სახელზე მოქ. საბა ელისაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

32 
ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ანდრია ავალიანის ჯანმრთლობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

33 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე  მოქ. გოგილო ფარცვანიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

34 
შპს "ნეიროგენეტიკისა და მეტაბოლიზმის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ქარუხნიშვილის ჯანმრთლობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

35 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. ანდრია ძინძიბაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

36 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-
ს  სახელზე მოქ. ციცინო მირიანაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

37 
ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. იანიკ შაკაიას ჯანმრთლობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

38 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. დალინა შენგელიას ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

39 
ააიპ "პარტნიორობა თანასწორობისათვის"-ს სახელზე მოქ. არჩილ გელაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

40 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ. ქეთევან სპანდერაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

41 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე  მოქ. ნანული მსხვილიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

42 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ. შურა გოგოლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

43 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ.ნინო აფაქიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

44 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე  მოქ. გიორგი ბერბიჭაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

45 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. რუსიკო ხუციშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

46 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. ბარბარე თოთოსაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

47 
მოქ. რობერტი შინჯიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი *ULT10.2-38-25-P-6S-CLM-RH" მრავალფუნქციური 
დრენაჟის კათეტერი *COOK და *4896645* ნეფროფიქსის გამაგრძელებელი მილი კონექტორი lock/funnel *B/B-ს 
შესაძენად 

0,7 

48 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ. რობერტი ღარიბაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

49 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე  მოქ. სვეტლანა ვახტანგიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

50 
შპს "4 ჰოპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნაირა მაისურაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი საოპერაციო ტექნიკური 
საშუალებების (CS 32-CIRKULAR STAPLER- ერთჯერადი ცირკულარული სტეპლერი, ზომა 32; FCS(T)-45-DC Curved Cutter 
Reloads (45mm) Green- კონტურული საკერავი სტეპლერის კარტრიჯი)შესაძენად 

0,8 

51 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. არჩილ ბოტკოველის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

52 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. დავით მუმლაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

53 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ. ია ათანელიშვილი-ციხელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

54 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე  მოქ. თამაზ მაზანიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

55 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ზაზა სანაიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

3,1 

56 
სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი"-ის სახელზე მოქ. თამარი გავაკეთაშვილის 
ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

57 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ირინა ხონელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

58 
შპს "ფრანგულ-გერმანული ხუჯაძე-გოგინაშვილის ყელ-ყურ-ცხვირის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზი წასიძის 
ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

59 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ეთერი ხონელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 
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60 
შპს "მედი ქლაბ ჯორჯია"-ს სახელზე მოქ. ავთანდილ ნოდიას ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

61 
ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ჯანხოთელის ჯანმრთლობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

62 
შპს "მედი ქლაბ ჯორჯია"-ს სახელზე მოქ. ნაილი ტოგონიძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

63 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ეთერი ხონელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

64 
შპს "მარჯი ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. იორდანე ბალახაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

65 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-ს 
სახელზე მოქ. გიორგი გიორგაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,1 

66 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ლია ხუნაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,8 

67 შპს "ბიტ თრეველი"-ისათვის მოქ. ბადრი მელიქიშვილის მგზავრობის თანხის ასანაზღაურებლად 1,0 

68 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. დავითი ცარციძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

3,0 

69 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ. ლიანა ყეინიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

70 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ოთარი წინწალაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

71 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ. ეთერ ქარუხნიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

72 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე  მოქ. დავით ჩუტკერაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

73 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ანი ქურდიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

74 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. მარიამი ქურდიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

75 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ნონა ბანცაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

76 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ნინელი ძამანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

77 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ. მეგი ჩალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

78 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ნუნუ კიკნაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

79 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ირა აქუბარდიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

80 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. გივი მოსიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

81 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ვლადიმერ ბუზიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

82 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე  მოქ. გიორგი დევდარიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

83 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. მარინე ბერაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

84 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ. ჯემალი მჭედლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

85 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. მარინე ჯაფარიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

86 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. მამია შამუგიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

87 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ. მამია შამუგიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

88 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ. ზაქრო ბერაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

89 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. არსენა კენჭაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

90 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. სულიკო მამფორიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

91 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ. ვალენტინა ჯაღმაიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 
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92 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. მერი გოგოძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

93 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. იგორ თავართქილაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

94 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე  მოქ. ივანე დაქუზაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

95 
შპს "ლოგომედი - მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გრიგოლ ნადირაძის  
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

96 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. ანდრია გარდაფხაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,6 

97 
 შპს "უახლესი ტექნოლოგიები"-ს სახელზე მოქ. ზურაბი ჩიტიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

1,5 

98 
ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. სოლომონ ჩერქეზიშვილის  
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,6 

99 
ააიპ "ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. დინარა ბედიანაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,5 

100 
შპს "საქართველოს კიბოს კვლევის ორგანიზაცია"-ს სახელზე მოქ. მანანა თურქიშვილის ჯანმრთლობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

101 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. გურამი ნინიაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

102 
შპს "თამარ გაგოშიძის ნეიროფსიქოლოგიის ცენტრი"-ს  სახელზე მოქ. ლუკა ბაქრაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

103 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ბელა გოგოლაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

104 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-ს 
სახელზე მოქ. მანანა შადურის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

105 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ბადრი დინუაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

106 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს  სახელზე მოქ. იოანე ალფაიძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

107 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს  სახელზე მოქ. თამარი სიმონიშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

108 
შპს "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ინგოროყვას მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების 
საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მიშიკო თაბუკაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

109 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-
ს სახელზე მოქ. ლუკა ლომინაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

110 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. ირაკლი ხმალაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,6 

111 
ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. დათო დარჩიას  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,6 

112 მოქ. თემური კოტრიკაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი შარდის მიმღების შესაძენად 1,7 

113 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. თამარ გოგრიჭიანის ჯანმრთლობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

114 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-ს 
სახელზე მოქ. ხათუნა წულაიას ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

2,0 

115 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. მანანა ჭიკაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

116 
შპს "ესკულაპი"-ს სახელზე მოქ. თენგიზ გოგრიჭიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

117 
შპს "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ინგოროყვას მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების 
საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გელა ბლიაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

118 
ააიპ "ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ინანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

119 
ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ჯანხოთელის  
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 

120 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ვენერა კოტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

121 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე  მოქ. ნაირა ლომსაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 
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122 
ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ბოგიშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

123 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გელა სტეფნიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

124 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ნინო ოთინაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

125 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ. ნიკოლოზი ხიზანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

126 
შპს "მრჩეველი"-ს სახელზე მოქ. ერეკლე კაპანაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

127 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. დარეჯანი ბიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

128 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ. ნაილი ტოგონიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

129 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს  სახელზე მოქ. ზოია გახრამანოვას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

130 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს  სახელზე მოქ. ბარბარე კირვალიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

131 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს  სახელზე მოქ. გელა სანდაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

132 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ხვიჩა თოდუას ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

133 
პს თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. ბაკირ ალიევის ჯანმრთლობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 

134 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ირაკლი მუხრანელის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

135 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. იზოლდა მიგინეიშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

136 
ააიპ "სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი ჰარმონია"-ს სახელზე მოქ. ლევან ბუთიაშვილის ჯანმრთლობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

1,1 

137 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ლენა თურმანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

138 
სს "კ.ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. რამინ 
ახალაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,1 

139 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. აბდილაზ მამედოვის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

140 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ. ნონა ყვენწაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

141 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს  სახელზე მოქ. მათე კუციას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

142 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნინო ჩიტალაძე-გოგრიჭიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

143 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გელა კვირიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

144 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. მედეა შარაშენიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

145 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნინო ჩიტიშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

146 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. თამაზი ქუსიკაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

147 
შპს "ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძე-ქევანაშვილის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ბაჩო 
დარბაიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

148 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. გვანცა თაბუკაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

149 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნაირა ლომსაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

150 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლუკა-გიორგი ლომიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

151 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნაირა ლომსაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

152 
შპს "მრჩეველი"-ს სახელზე მოქ. ლუკა-ვალერიან ფოფხაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

153 
შპს "აკადემიკოს ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლუკა-ჯიმშერ 
მალუტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 
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154 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. ალიკ კარამანოვის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

155 
შპს "მედი ქლაბ ჯორჯია"-ს სახელზე მოქ. კობა ქურდაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

156 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-
ს სახელზე მოქ. ლია ღვინაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,6 

157 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. იგორ თავართქილაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

158 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-
ს სახელზე მოქ. გიორგი ინანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,4 

159 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარიამ გოგოლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

160 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-
ს სახელზე მოქ. იოსებ ყელბერაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

161 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. ასინეთა ხუციშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

162 
ააიპ "ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. დაჩი ზვიადაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

163 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ს სახელზე მოქ. გულჩინა კოტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

164 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ნინო ჟვანიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

165 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნინი სიხარულიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

166 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზაზა ჯაფარიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

167 
შპს "კენ ვოლკერის სახელობის სამედიცინო რეაბილიტაცის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ანდრია 
მახათაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

168 
შპს "მერმისი"-ს სახელზე მოქ. ნუგზარი ჭოჭუას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,9 

169 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ს სახელზე მოქ. დიმიტრი თედორაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

170 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. კახაბერ ჭიჭიკოშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

171 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლუიზა ყარალაშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

172 
შპს "თბილისის პედიატრიული პრივატ კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ილია ქრისტესიაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,9 

173 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამილა ხიდაშელის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

174 
შპს "მედი ქლაბ ჯორჯია"-ს სახელზე მოქ. ირაკლი ლომიას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

175 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ზურაბი გულიაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

176 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. დავითი ნაგლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,7 

177 
შპს "მრავალპროფილური კლინიკა კონსილიუმ მედულა"-ს სახელზე მოქ. ხატია მაჩაიძის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

178 
ააიპ "ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. თათია გრძელიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,8 

179 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. სალომე კუჭაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

180 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანა-მარია ვეფხვიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

181 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მადონა იმედაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

182 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გურამი დევიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,7 

183 
სს "კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მზია 
კახნიაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

184 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ანდრია ნეფარიძის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 
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185 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ელენა ნიშნიანიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

186 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. გარიკ ოსიპიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

187 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მარინე ჩიტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

188 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ნინო სანიკიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

189 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ვასილი მეტრეველის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

190 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ეფრემი დარსალიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

191 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მიხეილი გურგენიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

192 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნინო კავთელაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

193 
შპს "მრჩეველი"-ს სახელზე მოქ. ლუკა-გიორგი ხუციშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

194 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თამაზი შოთაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

195 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ნელი ჭრელაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

196 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ვეფხვია როსნაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,9 

197 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი კვიჟინაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

198 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ვახტანგ გოგოლიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

199 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თენგიზი სუხიტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

200 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ეკატერინე მაღალაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

201 
შპს "ბეტა პლუს ფერტილიტი"-ს სახელზე მოქ. მაია წერეთელის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

202 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. ნელი კობაიძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

203 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. სოფია სულთანოვას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

204 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ზაქარია ალადაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

205 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ილია გოგოლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

206 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ბესიკი გოგილაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,0 

207 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. კახაბერ შამუგიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

208 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზი კუზმენკოს ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

209 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნინა კუზმენკოს ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

210 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანნა ლაკიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

211 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნათელა კორაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

212 
შპს "თათოს აფთიაქი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ჭაბაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

213 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. იზა ფოფხაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,0 

214 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ბერბიჭაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

215 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლენა თაბორიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

216 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია მამალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,6 



 

 
2021 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების მიმოხილვა    
* ინფორმაცია მოცემულია ათას ლარებში. 

16 

N ღონისძიებების დასახელება თანხა 

217 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მიხეილ კიკვიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,8 

218 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარინე ხარებაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

219 
შპს "ეს კა იმპექსი"-ს სახელზე მოქ. გურამ ხუციშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

220 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. მალხაზ დოთიაშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,3 

221 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. გიორგი მჭედლიშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,8 

222 
შპს "ნევრელოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. პეტრე აფრიაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

223 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მერაბი ბუზიაშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

224 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გაბრიელ ბერაძის ჯანმრთელობისათვის 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

225 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. ედუარდი ცვიგუნის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

226 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ხათუნა მუმლაძის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

227 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ელიზბარაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

228 
შპს "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ინგოროყვას მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების 
საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ვარძუკაშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

229 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. გვანცა მდივანის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

230 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ავთანდილი ფუტკარაძის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

231 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა დარჩიას ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

232 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. ნოდარ ტუხაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

233 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ზურაბ გულიაშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

234 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-
ს სახელზე მოქ. გულიკო ღრუბელაშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

235 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. მერიკო მულაძის 
ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

236 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ცისანა სარალიძის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

237 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. სოფია ღვინიაშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

238 
შპს "სხივური მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ქეთევან ციცქიშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

239 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ანა გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

240 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ზოია გახრამანოვას ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

241 
შპს "თბილისის გულის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ჟუჟუნა მოსაშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

242 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. თათია აბეწვაშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

243 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. დავით ჩხეიძის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

244 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ელენე ცოკიაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

245 
სსიპ "ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-ს სახელზე მოქ. მარი ქართლელიშვილის სწავლების საბაკალავრო საფეხურზე 
სწავლის საფასურის ასანაზღურებლად 

0,8 

246 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ოთარი უფლისაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

247 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მერაბ მიქაელიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 
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248 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანა-მარია ვეფხვიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

249 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გელა სტეფნიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

250 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. იზოლდა გოგინავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

251 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ცისანა ქაჯაიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

252 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნაილე კილასონიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

253 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნატო გაგნიძე-ხარაიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

254 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მერაბი ბუზიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

255 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. გურამ ჭკადუას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

256 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. გივი წოწოლაშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

257 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. იამზე იაშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,7 

258 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. მარეხი დუნდუას ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

259 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. ლია ჭოხონელიძის 
ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

260 
სსიპ "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი"-ს სახელზე მოქ. ინეზა ღამბაშიძის ჯანმრთელობისათვის 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

261 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ანა ფოცხვერაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

262 
 სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გაბრიელ ჭელიძის ჯანმრთელობისათვის 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

263 
ააიპ "ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ელენე წიკლაურის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,2 

264 
შპს "რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. მაქსიმე ანთიძის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად   

0,7 

265 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ეკატერინე კვიჟინაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

266 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-
ს სახელზე მოქ. ეკა ხოხიაშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,9 

267 
ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"-ს  სახელზე მოქ. თემურ ლომაძის ჯანმრთელობისათვის 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

268 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ზურაბი ბოღლოციშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

269 
ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა მქონე ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნინი კუდავას ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

270 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს  სახელზე მოქ. გაბრიელი კულიჯანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

271 
სს "კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მზიური 
ხმიადაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

272 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ლიზი ქორიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

273 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მიხეილი გურგენიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

274 მოქ. რაიანე ალლაზოვას შვილის მურად ტაგიევის მგზავრობის თანხის ასანაზღაურებლად 1,4 

275 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნატა ხუციშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

276 
კს "კალანდაძე"-ს  სახელზე მოქ. დავით ჩუტკერაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

277 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზაზა სივსივაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

278 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია ოლგესაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

279 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნოდარ დავითაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 
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N ღონისძიებების დასახელება თანხა 

280 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზურაბ ცირიკიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

281 
სსიპ "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი"-ს სახელზე მოქ. მანანა ლილუაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

282 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნინო თოთლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

283 მოქ. ლუკა-გიორგი ლომიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სმენის აპარატის (ოტიკონ ოპნ) შესაძენად 2,8 

284 სპორტსმენის ლაშა გურულის მიღწეული წარმატებისათვის წახალისების მიზნით ფულადი ჯილდო 1,0 

285 სპორტსმენის ნიკოლოზ ბეგაძის მიღწეული წარმატებისათვის წახალისების მიზნით ფულადი ჯილდო 1,0 

286 მწვრთნელის ტარიელ ბლუაშვილის მიღწეული წარმატებისათვის წახალისების მიზნით ფულადი ჯილდო 1,0 

287 
შპს "მედ ინვესტმენტი"-ს სახელზე მოქ. ავთანდილი ნიკოლაიშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

288 
შპს "აკადემიკოს ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი პაპუნაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

3,8 

289 მოქ. ვაჩე კევლიშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების მიზნით 5,0 

სულ 169,8 
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განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები 

 

2021 წლის 6 თვის მდგომარეობით გაფორმებულ იქნა 121 ხელშეკრულება საერთო ღირებულებით 8 382,0 ათ. 
ლარი, მათ შორის: 

➢ გამარტივებული შესყიდვის შედეგად - 65 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 1 084,3 ათ. ლარი, მათ 
შორის: 

• გამარტივებული შესყიდვა (მონეტარული ზღვრების გათვალისწინებით და კანონით გათვალისწინებული 
სხვა შემთხვევა) – 54 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 134,6 ათ. ლარი. 

• გადაუდებელი აუცილებლობის ფარგლებში - 6 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 728,3 ათ. ლარი. 

• ექსკლუზიური უფლებამოსილების ფარგლებში - 5 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 221,4 ათ. 
ლარი. 

➢ ელექტრონული ტენდერის შედეგად - 36 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 6 878,2 ათ. ლარი. 
➢ კონსოლიდირებული ტენდერის შედეგად - 20 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 419,5 ათ. ლარი. 
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