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ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის 9 თვის მონაცემები 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2022 წლის დამტკიცებულმა გეგმამ შეადგინა 81 200,0 

ათ. ლარი, (ქალაქი რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N281 25.11.2021წ. დადგენილების თანახმად; 

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.160.016717, განხორციელებული ცვლილებების გათვალიწინებით 

ბიუჯეტის პარამეტრები დაზუსტდა და განისაზღვრა 102 137,7 ათ. ლარით. 

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
2021 წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

2022 წლის 
პერიოდის 

გეგმა 

2022 წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

შემოსავლები 41 782,7 44 437,3 55 548,9 

გადასახადები 30 573,6 28 816,3 40 504,2 

გრანტები 6 004,4 11 523,4 9 108,3 

სხვა შემოსავლები 5 204,7 4 097,6 5 936,4 

ხარჯები 31 713,0 51 828,9 47 962,0 

შრომის ანაზღაურება 12 428,9 16 620,4 15 855,1 

საქონელი და მომსახურება 9 163,9 14 046,6 12 400,1 

პროცენტი 34,4 2 400,0 2 376,7 

სუბსიდიები 3 605,9 5 374,1 5 259,6 

გრანტები 5,0 6,0 4,3 

სოციალური უზრუნველყოფა 2 905,5 4 076,3 3 691,9 

სხვა ხარჯები 3 569,4 9 305,5 8 374,4 

საოპერაციო სალდო 10 069,7 -7 391,7 7 586,9 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება -2 302,2 9 624,8 9 891,5 

ზრდა 8 847,3 15 371,2 14 453,8 

კლება 11 149,5 5 746,5 4 562,3 

მთლიანი სალდო 12 371,9 -17 016,4 -2 304,6 

ფინანსური აქტივების ცვლილება 12 181,2 -17 076,5 -2 359,7 

ზრდა 12 181,2 0,0 0,0 

ვალუტა და დეპოზიტები 12 181,2  0,0  0,0 

კლება 0,0 17 076,5 2 359,7 

ვალუტა და დეპოზიტები 0,0 16 756,8 2 040,0 

აქციები და სხვა კაპიტალი 0,0  319,7 319,7 

ვალდებულებების ცვლილება -190,7 -60,1 -55,0 

კლება 190,7 60,1 55,0 

საშინაო 190,7 60,1 55,0 

ბალანსი 0,0 0,0 0,0 
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შემოსულობები 

 

2022 წლის ბიუჯეტში შემოსავლების სახით მობილიზებულია 55 548,9 ათ. ლარი, რაც 9 თვის საპროგნოზო 

მაჩვენებლის (44 437,3 ათ. ლარი) 125 პროცენტია. 

გადასახადების სახით მობილიზებულია 40 504,2 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (28 816,3 ათ. ლარი) 141 

პროცენტია, მათ შორის: 

• საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით მობილიზებულია 9 748,9 

ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (6 600,0 ათ. ლარი) 148 პროცენტს შეადგენს. 

• მოხდა უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის დაზუტება და შეადგინა - 2,8 ათ. 

ლარი, რაზეც არ ყოფილა განსაზღვრული საპროგნოზო მაჩვენებელი. 

• ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით მობილიზებულია 17,1 ათ. ლარი, რაც 

საპროგნოზო მაჩვენებლის (18,0 ათ. ლარი) 95 პროცენტს შეადგენს. 

• სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის სახით შემოსულია 6,2 ათ. ლარი, რაზეც 

საპროგნოზო მაჩვენებელი არ ყოფილა განსაზღვრული. 

• არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის სახით მობილიზებულია 173,5 ათ. 

ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (347,0 ათ. ლარი) 50 პროცენტია. 

• დამატებითი ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზირებულია 30 561,3 ათ. ლარი, რაც 

საპროგნოზო მაჩვენებლის (21 851,3 ათ. ლარი) 140 პროცენტია. 

 

გრანტების სახით მობილიზებულია 9 108,3 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (11 523,4 ათ. ლარი) 79 

პროცენტია, მათ შორის: 

 00

 5,000

1 0,000

1 5,000

2 0,000

2 5,000

3 0,000

გადასახადები გრანტები სხვა 
შემოსავლები

არაფინანსური 
აქტივები

ფინანსური 
აქტივები

2021  წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2022  წლის ფაქტი



 

 
2022 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვა    
* ინფორმაცია მოცემულია ათას ლარებში. 

3 

• მიზნობრივი ტრანსფერის სახით მობილიზებულია 496,2 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 

(460,2 ათ. ლარი) 108 პროცენტია. 

• რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მობილიზებულია 8 611,7 ათ. ლარი, რაც 

საპროგნოზო მაჩვენებლის (11 028,2 ათ. ლარი) 78 პროცენტია. 

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 5 936,4 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (4 097,6 ათ. ლარი) 

145 პროცენტია (იხ. ცხრილი). 

 

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 4 562,3 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (5 746,5 

ათ. ლარი) 79 პროცენტია, მათ შორის: 

• არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან მობილიზებულია 4 562,3  ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო 

მაჩვენებლის (5 746,5 ათ. ლარი) 79 პროცენტი 

 

 

ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 319,7 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (319,7 ათ. 

ლარი) 76 პროცენტია, მათ შორის: 

• აქციები და  სხვა კაპიტალის გაყიდვიდან მობილიზებულია 319,7 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო 

მაჩვენებლის (319,7 ათ. ლარი) 100 პროცენტი 

 

 

 

დასახელება გეგმა ფაქტი % 

სხვა შემოსავლები 4 097,6 5 936,4 145 

შემოსავლები საკუთრებიდან 560,0 1 156,8 207 

პროცენტები 400,0 955,6 239 

რენტა 160,0 201,2 126 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                      100,0 129,1 129 

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

60,0 72,1 120 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 1 502,6 1 807,6 120 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 1 490,6 1 791,5 120 

სანებართვო მოსაკრებელი 150,0 186,4 124 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0,6 0,8 134 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 550,0 702,0 128 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 790,0 902,3 114 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 12,0 16,1 134 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 12,0 16,1 134 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები  1 900,0 2 415,2 127 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 135,0 556,7 412 
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გადასახდელები ეკონომიკური კლასიფიკაციით 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2022 წლის 9 თვის ხარჯვითი ნაწილის გეგმამ 

შეადგინა - 67 260,3 ათ. ლარი, მთლიანმა საკასო ხარჯმა - 62 470,9 ათ. ლარი. კონკრეტული მუხლების მიხედვით: 

შრომის ანაზღაურება დაფინანსდა გეგმის - 95%–ით, საქონელი და მომსახურება - 88%-ით, სასესხო ვალდებულებების 

პროცენტი - 99%-ით, სუბსიდია - 98%–ით, გრანტი - 71%-ით, სოციალური უზრუნველყოფა – 91%-ით, სხვა ხარჯები - 

90%-ით, არაფინანსური აქტივები - 94%-ით, ვალდებულებები - 92%-ით. 
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გადასახდელები ფუნქციონალური კლასიფიკაციით 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2022 წლის 9 თვის ხარჯვითი ნაწილის გეგმამ 

შეადგინა 67 200,2 ათ. ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ 62 415,8 ათ. ლარი, გეგმის 93%. 

საერთო დანიშნულების მომსახურება დაფინანსდა გეგმის - 86%, თავდაცვა - 96%, ეკონომიკურ საქმიანობა - 

98%, გარემოს დაცვაზე - 93%, საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე - 91%, განათლება, დასვენება, კულტურასა და 

რელიგიაზე - 97% და ჯანდაცვასა და  სოციალურ დაცვაზე - 90%. 

 
 

დასახელება 
2021 წლის 9 
თვის ფაქტი 

2022 წლის 9 თვე 

გეგმა ფაქტი 

1. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 5 066,9     10 318,8     8 910,1     

2. თავდაცვა და უსაფრთხოება 193,4     257,1     248,0     

3. ეკონომიკური საქმიანობა 5 211,9     7 526,4     7 369,5     

4. გარემოს დაცვა 4 722,7     6 317,8     5 845,8     

5. საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 8 564,9     18 977,4     17 297,5     

6. განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 13 668,3 19 009,8 18 411,6 

7. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა 3 132,3 4 792,9 4 333,2 

ჯამი 40 560,3     67 200,2     62 415,8     
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საერთო დანიშნულების სახელმწიფო 
მომსახურება

თავდაცვა
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გარემოს დაცვა

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

განათლება, დასვენება, კულტურა და 
რელიგია

ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვა
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საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 

დასახელება 
2022 წლის 
პერიოდის 

გეგმა 

2022 წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 
% 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 10 318,8     8 910,1     86 

წარმომადგენლობითი ორგანო 1 577,3     1 139,3     72 

აღმასრულებელი ორგანო 5 205,0     4 581,1     88 

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა 80,4     64,2     80 

სარეზერვო ფონდი 900,0     606,4     67 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების 
მომსახურება/დაფარვა 

2 405,0     2 376,7     99 

რუსთავის მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა 91,1     82,4     90 

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა 60,0     60,0     100 

 

 

თავდაცვა 

დასახელება 
2022 წლის 
პერიოდის 

გეგმა 

2022 წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 
% 

თავდაცვა 257,1     248,0     96 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 257,1     248,0     96 

 

 

ეკონომიკური საქმიანობა 

დასახელება 
2022 წლის 
პერიოდის 

გეგმა 

2022 წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 
% 

ეკონომიკური საქმიანობა 7 526,4     7 369,5     98 

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 2 234,9     2 207,8     99 

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება 994,6     948,3     95 

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 487,8     472,9     97 

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება 3 809,0     3 740,5     98 

 

 

გარემოს დაცვა 

დასახელება 
2022 წლის 
პერიოდის 

გეგმა 

2022 წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 
% 

გარემოს დაცვა 6 317,8     5 845,8     93 

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 3 420,3     3 216,9     94 

მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, განვითარება 1 618,0     1 484,9     92 

ცხოველთა მონიტორინგი 483,1     404,3     84 

სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია/რეაბილიტაცია 239,6     223,6     93 

რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა 556,9     516,2     93 
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საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 

დასახელება 
2022 წლის 
პერიოდის 

გეგმა 

2022 წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 
% 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 18 977,4     17 297,5     91 

ბინათმშენებლობა 7 288,6     6 448,0     88 

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია  1 193,0     1 125,0     94 

ამხანაგობების ხელშეწყობა 2 300,2     1 955,2     85 

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია 31,5     27,1     86 

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების რეაბილიტაცია 3 763,9     3 340,7     89 

კომუნალური მეურნეობის განვითარება 7 895,8     7 309,9     93 

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა - რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია 7 895,8     7 309,9     93 

გარე განათება 1 425,5     1 345,9     94 

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 1 425,5     1 345,9     94 

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯების საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში 2 367,6     2 193,6     93 

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია 1 116,7     1 021,1     91 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 319,3     316,3     99 

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური 
ზედამხედველობა 

252,2     234,2     93 

ექსპერტიზის ხარჯები 37,5     37,2     99 

რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა 641,9     584,8     91 

 

 

 

განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 

დასახელება 
2022 წლის 
პერიოდის 

გეგმა 

2022 წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 
% 

განათლება 11 245,2     11 035,4     98 

სკოლამდელი განათლება 10 553,3     10 363,3     98 

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 8 116,5     8 047,6     99 

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 1 860,9     1 780,6     96 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა 575,9     535,1     93 

ზოგადი განათლება 181,9     173,2     95 

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/ 
რეაბილიტაცია 

106,9     98,7     92 

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ოქროს მედალზე კურსდამთავრებულთა 
წახალისების პროგრამა 

75,0     74,5     99 

უმაღლესი განათლება 510,0     498,9     98 

სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება 510,0     498,9     98 

დასვენება, კულტურა და რელიგია 7 764,6     7 376,2     95 

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 3 132,5     3 029,9     97 

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 932,4     882,7     95 

რაგბის ხელშეწყობა 379,6     374,0     99 

კალათბურთის ხელშეწყობა 1 039,3     999,3     96 

სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია  781,3     773,9     99 

მომსახურება კულტურის სფეროში 2 163,5     2 063,8     95 

თეატრის ხელშეწყობა 929,3     886,8     95 

მუზეუმის ხელშეწყობა 277,2     252,2     91 

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 400,1     384,5     96 

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება 556,9     540,3     97 
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დასახელება 
2022 წლის 
პერიოდის 

გეგმა 

2022 წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 
% 

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 7,5     7,0     93 

რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა 7,5     7,0     93 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის 
სფეროში 

2 461,1     2 275,5     92 

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 570,8     570,4     100 

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები 209,5     147,5     70 

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება 1 042,6     1 000,1     96 

სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამის ადმინისტრირების 
პროგრამა 

638,2     557,5     87 

 

 

ჯანმრთელობა და სოციალური დაცვა 

დასახელება 
2022 წლის 
პერიოდის 

გეგმა 

2022 წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 
% 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 1 660,0     1 636,4     99 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა 296,5     273,6     92 

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება 586,0     585,6     100 

მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება 295,8     295,6     100 

აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება 409,4     409,4     100 

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

72,3     72,3     100 

სოციალური დაცვა 3 132,9     2 696,8     86 

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 45,3     40,7     90 

დიალიზით დაავადებულთა დახმარება 45,3     40,7     90 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 75,8     62,6     83 

შშმ პირთა ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა (კომუნალურის დაფინანსება) 70,0     57,8     83 

მკვეთრად შშმ ტოტალურ უსინათლოთა გამცილებელი 5,8     4,8     83 

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 1 744,7     1 496,4     86 

უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება 1,0     1,0     100 

მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა 420,8     388,1     92 

მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება 1 322,9     1 107,3     84 

მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა 13,9     13,9     100 

საბრძოლო ოპერაციებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთიანობისათვის 
დაღუპულთა ოჯახების მატერიალური დახმარება 

13,9     13,9     100 

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 435,0     419,3     96 

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 346,0     334,3     97 

სოციალური დახმარების პროგრამა 64,0     61,0     95 

სახლეწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი 
ცხოვრების მხარდაჭერა 

9,0     8,5     94 

ბავშვთა დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა 15,0     14,5     97 

ძალადობის მსხვერპლი სტატუსის მქონე პირთა დახმარების პროგრამა 1,0     1,0     100 

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები სოციალური დაცვის სფეროში 818,2     663,8     81 

სარიტუალო მომსახურებები 14,6     13,6     93 

შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე 35,0     29,2     83 

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე 693,0     553,7     80 

ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამა 35,3     32,0     91 

დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების 
მატერიალური დახმარება 

13,0     10,0     77 

სტუდენტთა სოციალური დახმარება 27,4     25,4     93 
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სარეზერვო ფონდის განაწილება 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდის გეგმა იყო 900,0 ათ. ლარი, 

ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 606,4 ათ. ლარი. 

N ღონისძიებების დასახელება თანხა 

1 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მზია ლომიძე-ჩუთლაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

2 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. იოსებ კუპატაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

3 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია ოლგესაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,3 

4 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლია კოტორაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,9 

5 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. მანანა ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

6 
შპს "ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი გრიგალაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

7 
შპს "ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძე-ქევანაშვილის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მარიამ ტუღუშის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

8 
შპს "მედ ინვესტმენტი"-ს სახელზე მოქ. თამარი გუჯეჯიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

9 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ალისა ახვერდიევას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

10 
შპს "მრჩეველი"-ს სახელზე მოქ. შიო ალავერდაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

11 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. დაჩი სოროზანიშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,4 

12 
შპს "ინოვა"-ს  სახელზე მოქ. გიორგი წიქარიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

13 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ქრისტინე ჯმუხაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

14 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ელდარ სიდანოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

15 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. ლეილა კუიუმჩიანის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

16 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. სოფიკო ძულიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

17 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ეთერი კუპრეიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

18 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ხათუნა გლიკუს ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,3 

19 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ირმა ზვერიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

7,3 

20 
შპს "ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. რომანი ალთუნაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

21 
შპს "კენ ვოლკერის სახელობის სამედიცინო რეაბილიტაციის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. თორნიკე 
ბუშელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

22 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლიანა ალადაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

23 
ა(ა)იპ "მზე სწორად მოეფინების"-ს სახელზე მოქ. დემეტრე კაკაჩიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ადაპტირებული 
სკამის და ადაპტირებული მაგიდის ინდივიდუალური მორგების მომსახურებისთვის 

0,9 

24 
შპს "კენ ვოლკერის სახ. სამედიცინო რეაბილიტაციის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ანდრია მახათაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ადაპტირებული სკამის ინდივიდუალური მორგების მომსახურებისთვის 

0,4 

25 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მერი გოგოძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

26 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა კევლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

27 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

28 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ხოსროშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

29 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარინა ბუბუნაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

4,0 
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N ღონისძიებების დასახელება თანხა 

30 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარიამ ხაიაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

2,8 

31 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. დალი ყაველაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,6 

32 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნანული მელქონაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

33 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნოდარ ცაბაურაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

34 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. მერი ჩიტაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

35 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ვახტანგ გოგოლიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

36 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მანანა მამაიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

37 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ციალა ცხოვრებოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

38 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის  სახელზე მოქ. დაჩი ბიკაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

39 
შპს "ინოვა"-ს  სახელზე მოქ. ეკატერინე ჯიქიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

40 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მაყვალა ბარამიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

41 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ალიოშა ტრუნოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

42 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ვიქტორ ტრუნოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

43 
შპს "გრანდ ვეჯინი"-ს სახელზე 2022 წლის 20 იანვარს ქალაქ რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩა 6ა-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად 
დაზარალებული პირების დროებით საცხოვრებელი ხარჯის ანაზღაურების მიზნით  

8,2 

44 
შპს "ელიტა"-ს სახელზე 2022 წლის 20 იანვარს ქალაქ რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩა 6ა-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად 
დაზარალებული პირების დროებით საცხოვრებელი ხარჯის ანაზღაურების მიზნით  

0,4 

45 
შპს "თბილისის დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გვანცა ფეიქრიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

46 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. გიორგი მანანაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,3 

47 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მარინა ცუცქირიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

48 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თამარი პეტრიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

49 
შპს "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ინგოროყვას მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების 
საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნანული კანჯარაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

50 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნანული კანჯარაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

51 
შპს "იმპექსფარმი"-ს სახელზე მოქ. ლიზა ზუბაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

52 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნელი ომიაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

53 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზაქრო ბერაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

54 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. იზოლდა ბერაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

55 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამარ დეკანოსიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

56 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ელვერა დევიძე-ვიშნიაკოვას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

57 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯუმბერი ბაინდურაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

58 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. არსენა კენჭაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

59 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია ოლგესაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,6 

60 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ირინა ხონელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

61 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ეთერი ხონელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

62 2022 წლის 20 იანვარს ქ. რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩა 6ა-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული პირების 5,3 



 

 
2022 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვა    
* ინფორმაცია მოცემულია ათას ლარებში. 

11 

N ღონისძიებების დასახელება თანხა 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 

63 
შპს "ნიუ რეჰაბ"-ის სახელზე მოქ. კატო რევიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,0 

64 
ააიპ "ფსიქორეაბილიტაციის ცენტრი ინდიგო"-ს სახელზე მოქ. იოანე ღამბაშიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

65 
შპს "კენ ვოლკერის სახელობის სამედიცინო საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. კახაბერ ბოჭორიშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,6 

66 
შპს "კენ ვოლკერის სახელობის სამედიცინო საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ზაური გელანტიას 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,3 

67 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ლენა თაბაგარის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

68 
ააიპ "ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ცონტე ჯერენაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,1 

69 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლუკა ზაზაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

70 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ბედიშა ესართიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

71 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. თომა ჭელიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

72 
შპს "გრანდ ვეჯინი"-ს სახელზე 2022 წლის 20 იანვარს ქალაქ რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩა 6ა-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად 
დაზარალებული პირების დროებით საცხოვრებელი ხარჯის ანაზღაურების მიზნით  

3,1 

73 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. გოგა ჯმუხაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

74 
სს "რუსთავის სამშობიარო სახლი"-ს სახელზე მოქ. ნონა ჭანტურიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

75 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ლალი შუბითიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

76 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ცისანა სარალიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

77 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. თეონა თავართქილაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

78 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. რიტა სულთნიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

79 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნინი ჯაგაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

80 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მაყვალა ფირცხელავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

81 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. მერაბი შიხიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,1 

82 
შპს "პარტნიორობა თანასწორობისთვის"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ფერაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

83 
შპს "ფრანგულ-გერმანული ხუჯაძე-გოგნიაშვილის ყელ-ყურ-ცხვირის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ვიტალი დარსალიას 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

84 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ასმათი შალვაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

85 
შპს "მრჩეველი"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ბადუაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

86 
სსიპ "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მიზეილ 
მაზანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

87 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. დემური ბარბაქაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

88 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. გივი ფიროსმანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

89 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნათელა სიდამონიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

90 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა კევლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

91 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანა-მარია ვეფხვიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

92 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნელი გოგოლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

93 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. მაია მამალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,6 

94 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნონა სადღობელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 
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95 
შპს "თიმი-თბილისის მედიცინის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ვენერა კოხრეიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

96 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაყვალა გოგალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

97 შპს "მირკო"-ს სახელზე მოქ. ნინო ურიდიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ერთი კოლოფი კოაგუჩეკის შესაძენად 1,0 

98 სპორტსმენი ბექა გურულის  წახალისების მიზნით ფულადი ჯილდო 0,7 

99 სპორტსმენი ჯაბა სეფიაშვილის  წახალისების მიზნით ფულადი ჯილდო 0,5 

100 
რუსთავის ეპარქიის ტაძრების მღვდელმსახურების სახელზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით, 
ტაძრების კეთილმოწყობისა და შემდგომი განვითარების უზრუნველსაყოფად 

120,0 

101 
2022 წლის 20 იანვარს ქ. რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩა 6ა-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული პირების 
ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 

3,4 

102 
რუსთავის ეპარქიის ტაძრების მღვდელმსახურების სახელზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით, 
ტაძრების კეთილმოწყობისა და შემდგომი განვითარების უზრუნველსაყოფად 

8,0 

103 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. ლეილა კუიუმჩიანის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

104 
შპს "სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი ჰარმონია"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზი დვალის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

105 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ალექსანდრე ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

106 
ააიპ "პარტნიორობა თანასწორობისთვის" სახელზე მოქ. ლუკა ბალიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

107 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. ზეინებ გურგენიძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

108 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ელიზბარაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

109 
შპს "მედ-დიაგნოსტიკა"-ს  სახელზე მოქ. თეა თამარაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

110 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ზაირა ზვიადაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

111 
შპს "თბილისის დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს  სახელზე მოქ. რუსიკო ბურხატის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

112 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ირაკლი ჯიქიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,7 

113 
სსიპ "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი"-ს სახელზე მოქ. კოტე ჩალიგავას ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

114 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ლალი თოდაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,2 

115 
შპს "ჰეპატოლოგიური კლინიკა ჰეპა"-ს სახელზე მოქ. ნინო ჩიტალაძე-გოგრიჭიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 

116 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა გაფრინდაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

4,0 

117 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ანასტასია არჯევანიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

118 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ელვინ ჯაფაროვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

119 
შპს "ჯორჯიან მედიქალ სერვისი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი კევლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ჟანგბადის 
კონცეტრატორის შესაძენად 

1,8 

120 
შპს "ჯორჯიან მედიქალ სერვისი"-ს სახელზე მოქ. ნოდარი დვალიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ჟანგბადის 
კონცეტრატორის შესაძენად 

0,5 

121 
შპს "ჯორჯიან მედიქალ სერვისი"-ს სახელზე მოქ. ზაური მოხევიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ჟანგბადის 
კონცეტრატორის შესაძენად 

1,9 

122 
ააიპ "სარეაბილიტაციო განმავითარებელი ცენტრი კესანე"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ხაფთანის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

123 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნინა წიქარიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

124 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ღოღელიანის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

125 
შპს "ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. აჩიკო მიქაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,5 

126 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. თამაზ გაგულიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

127 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ელგუჯა გორდეზიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

128 
სს "კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნანა 
ხორგუაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 
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129 
შპს "ორთო +"-ის სახელზე უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებულთა დახმარების მიზნით, 
სხვადასხვა სახის საქონლის შესაძენად 

20,5 

130 
2022 წლის 20 იანვარს ქ. რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩა 6ა-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული პირების 
ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 

4,7 

131 სპორტსმენის გიორგი სარდალაშვილის წახალისების მიზნით მიღწეული წარმატებისათვის ფულადი ჯილდო 2,5 

132 სპორტსმენის ლუკა კუბლაშვილის წახალისების მიზნით მიღწეული წარმატებისათვის ფულადი ჯილდო 2,5 

133 სპორტსმენის ბექა გურულის წახალისების მიზნით მიღწეული წარმატებისათვის ფულადი ჯილდო 2,0 

134 სპორტსმენის ლუკა კუბლაშვილის წახალისების მიზნით მიღწეული წარმატებისათვის ფულადი ჯილდო 1,5 

135 მწვრთნელის ხვიჩა კაპანაძის წახალისების მიზნით მიღწეული წარმატებისათვის ფულადი ჯილდო 1,5 

136 მწვრთნელის ედუარდ მარდანოვის წახალისების მიზნით მიღწეული წარმატებისათვის ფულადი ჯილდო 1,5 

137 მწვრთნელის ჯემალ იასეშვილის წახალისების მიზნით მიღწეული წარმატებისათვის ფულადი ჯილდო 1,2 

138 მწვრთნელის ალიშმან ტალიბოვის წახალისების მიზნით მიღწეული წარმატებისათვის ფულადი ჯილდო 1,0 

139 
სსიპ "საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-ს სახელზე მოქ. ბექა 
კულიჯანაშვილის სწავლების სამაგისტრო საფეხურზე სწავლების საფასურის დაფინანსების მიზნით 

1,1 

140 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნანა პაპუნაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,9 

141 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლუკა ვანიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

142 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. მარიამი ალხაზიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

143 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. სალომე ჭანტურიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

144 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. მერაბ მუზაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

145 
სს "ჯერარსი"-ს სახელზე მოქ. ნაზიბროლა შალვაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

146 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ანა ქიტიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

147 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. თაია წოწოლაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

148 
შპს "მედ-დიაგნოსტიკა"-ს  სახელზე მოქ. ქეთევან გოდელაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

149 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ანდრია მოდებაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

150 
"ქალაქ სტამბულის აჯიბადემ მასლაკის ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. იამზე მაისურაძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო 
სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურების მიზნით 

2,0 

151 
შპს "მედფარმა პლუსი"-სათვის მოქ. იაკობი ცომაიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სპეციალური საკვების 
შესყიდვისათვის 

0,8 

152 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გოჩა ვარამაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

153 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. მალხაზი აბრამიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

154 
შპს "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ინგოროყვას მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების 
საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გელა ბლიაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

155 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნანული ქელბაქიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

156 
შპს "იმპექსფარმი"-ს სახელზე მოქ. მარინა დანელიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

157 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მიხეილი გურგენიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

158 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თინათინ გოხაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

159 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ირაკლი გავაშელიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

160 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მედიკო ღუდუმიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,7 

161 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. მარინე ხარებაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

162 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნაზია გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 
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163 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ლიანა ბუთიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,1 

164 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მიხეილ კიკვაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,8 

165 
შპს "ლოგომედი-მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ჰოსეინ გუსეინოვის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლ 

1,3 

166 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მაყვალა ფირცხელავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,0 

167 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. დარეჯან ბრაჭველის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

168 
შპს "ამერიკან ჰოსპიტალ ნეთვორქ"-ის სახელზე მოქ. თამთა გველესიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,4 

169 
შპს "პედიატრიული ქირურგიის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ჭყოიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

170 
შპს "თბილისის სახემწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ინგოროყვას მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების 
საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. აითაჩ ალახვერდიევას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,9 

171 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლილე ხორავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

172 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ვახტანგ კიკილაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

173 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ზურაბ ჯანელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

174 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ვენერა კოტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

175 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლენა თურმანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

176 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. კახა ნადირაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

177 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნინო აბუთიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

178 სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. მაია ხუხუას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 0,2 

179 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნანული ხაჩიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

180 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

181 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. მზია კოტიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

182 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ალექსანდრე გვარაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,4 

183 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მზიური გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

184 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნათელა დგებუაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

185 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. გიორგი გორგოძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

186 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ლუიზა ნინაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

187 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა კევლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

188 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. დავით ჩუტკერაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

189 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ცირა ელოშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

190 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. მარინე მაჩაიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

191 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია ოლგესაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,6 

192 
 შპს "აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მალხაზ ხაჩიძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

4,0 

193 
შპს "ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. ქსენია ვაშაყმაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

194 
შპს "ფრანგულ-გერმანული ხუჯაძე-გოგნიაშვილის ყელ-ყურ-ცხვირის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მერაბ ჭკადუას 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

195 
შპს "თვალის კლინიკა აისი"-ს სახელზე მოქ. გრიგოლი ბარბაქაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 
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196 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნინა იორდანიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

197 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ელო ტურაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

198 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლიანა ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

199 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ქეთევან ქაშიბაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

2,1 

201 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. სოფიო ჯვარიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

202 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნონა ყვენწაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,6 

203 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი მამნიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

204 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზი მამნიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

205 
მოქ. ნიკა გორდულაძის სახელზე საქართველოს ჩემპიონატი "ქართული ლიგა"-ში მონაწილეობის მისაღებად საჭირო 
კოსტიუმირების ხარჯის ანაზღაურების დახმარების მიზნით 

2,1 

206 მოქ. მიხეილ ირემაშვილის  სახელზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნით 2,0 

207 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს  სახელზე მოქ. ელგუჯა ხორგუაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

208 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. მიხეილი შუბითიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

209 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. კატო რევიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

210 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. თენგიზი გოცირიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

211 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. თამარა ქოჩაკიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,9 

212 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ანასტასია ჯიღაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

213 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ელისმარია ტყეშელაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

214 
 სს "ევექსის კლინიკები"-ს სახელზე მოქ. გიორგი კვირიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

215 
შპს "მრჩეველი"-ს სახელზე მოქ. ირმა ციციშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

216 
შპს "მედ ინვესტმენტი"-ს სახელზე მოქ. მუშკუნაზ ალიევას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

3,0 

217 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. გიორგი ვარდოშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

3,0 

218 
შპს "მედი ქლაბ ჯორჯია"-ს  სახელზე მოქ. ირაკლი ლომიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

219 
შპს "ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გვანცა ბლიაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

220 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. მედიკო თურაზაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

221 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნანული შუბითიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

222 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნანული მელქონაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

223 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჟუჟუნა ხინთიბიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

224 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. მერაბი ჩიკვილაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

225 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარინა ფირანიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

226 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია კაპანაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

227 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გულნაზი ასაიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

228 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ქეთევანი წიკლაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

229 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ნინო ჩიტალაძე-გოგრიჭიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 
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230 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. როინი შოშიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

231 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანატოლი ქირიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

232 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. გაბრიელი ზვიადაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

233 
სს "ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. თეა 
ბუცხრიკიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,1 

234 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გაიოზ ღამბაშიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

235 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. კობა ლაბუჩიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,3 

236 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნატალი ულუმბელაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

3,5 

237 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მერაბი გურაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,9 

238 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი კეჭაყმაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,6 

239 
მოქალაქე ნანი სარალიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა 
რეაბილიტაციისათვის განკუთვნილი სპორტული ტრენაჟორის (შვედური კედელი) შესყიდვის მიზნით 

0,5 

240 
შპს "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ინგოროყვას მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების 
საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი მოსახლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

241 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ნინო დაუთაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

3,0 

242 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნინო ოთინაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

243 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. დალი ყაველაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,5 

244 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ალექსანდრე იმედაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

245 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. რეზო შუბითიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

246 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ზოია სებისკვერაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

247 
 შპს "სი ენ სი"-ს სახელზე მოქ. მზია კვირიკაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,7 

248 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია ოლგესაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,6 

249 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. სალომე სახვაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

250 
შპს "თბილისის ონკოლოგიური დისპანსერი"-ს სახელზე მოქ. მანანა გაგნიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

251 
შპს "ინოვა"-ს სახელზე მოქ. მანანა ხადურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,0 

252 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. დარეჯანი ბოსტოღანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

1,0 

253 
სსიპ ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის #23 სკოლის ფოიეს ბარელიეფის დასასრულებლად 
ჩასატარებელი სამუშაოებისათვის მატერიალური დახმარების მიზნით 

3,5 

254 მწვრთნელის  ზურაბი ჩიტკერაშვილის სპორტული წარმატებისათვის წამახალისებელი ფულადი ჯილდო 1,0 

255 სპორტსმენის ლაშა-გიორგი ვარდიაშვილის სპორტული წარმატებისათვის წამახალისებელი ფულადი ჯილდო 1,5 

256 
2022 წლის 20 იანვარს ქ. რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩა 6ა-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული პირების 
ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 

4,7 

257 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. გაბრიელა გოგოლაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

258 
 შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის  სახელზე მოქ. ნუგზარი ინჯგიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

3,5 

259 
შპს "ინ ვიტრო განაყოფიერების ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ეთერი ოყროშიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,1 

260 
შპს "ინოვა"-ს სახელზე მოქ. დაჩი კიკნაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

3,0 

261 
შპს "კენ ვოლკერის სამედიცინო რეაბილიტაციის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. დარიკო ნოზაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

262 
შპს "თამარ გაგოშიძის ნეიროფსიქოლოგიის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. დავითი შანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 
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263 
შპს ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლუარა ჭანტურიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,3 

264 
შპს "საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა იოაკიმე და ანას სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გელა ღელაღუტაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

265 
შპს "რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ეკატერინე ღუღუნიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

266 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. მარსელინა ნასყიდაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

267 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. სალომე ნაროზაულის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

268 
შპს "სამედიცინო ცენტრი მეტა"-ს სახელზე მოქ. მარიამ გოგოლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

269 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნონა უგრეხელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

270 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ოთარი ლაღაძიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

271 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ალუდა ზვიადაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

272 
შპს "ლოგომედი-მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლევან დუმბაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

273 
შპს "ლოგომედი-მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ტაისია დუმბაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

274 
შპს "ეუ-ლაბი"-ს სახელზე მოქ. ნინო ჩიხლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

275 
შპს "კენ ვოლკერის სახელობის სამედიცინო რეაბილიტაციის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. კახაბერ 
ბოჭორიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,6 

276 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. სოფიო ტიტვინიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

277 
შპს "თბილისი სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ინგოროყვას მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების 
საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მათე გრძელიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

278 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ზაზა ცუცქირიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

279 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. თორნიკე ფრუიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

280 
ააიპ "ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. დემეტრე თოხარიკაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

281 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. გურამი ხაჩიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

282 
შპს "რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზი დავითაიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

283 
 შპს "ამერიკან ჰოსპიტალ ნეთვორქ"-ის სახელზე მოქ. ლევანი ზასუხოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

2,5 

284 
სს "ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ანზორ სეთურიძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,8 

285 
შპს "თამარ გაგოშიძის ნეიროფსიქოლოგიის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. საბა გერლიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

286 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ანა ფოცხვერაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

287 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მაია ფარასტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

288 
შპს "მედ-დიაგნოსტიკა"-ს  სახელზე მოქ. ფატი გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

289 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ბიჭიკო ცუცქირიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

290 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

291 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თინა სირბილაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

292 
შპს "იმპექსფარმი"-ს სახელზე მოქ. ბიჭიკო ცაციაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

293 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. სამსონ კობერიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

294 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ომარი ოდიშარიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

295 შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნათია კალანდაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 0,2 
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296 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. შუშანა გურგენიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

297 
შპს298 "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. მარიამი ბეჟიტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

298 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თამარ გოგუას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

299 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ქრისტეფორე აიწურაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

300 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ციური ხვედელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

301 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მუშკუნაზ ბაირამოვას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

302 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნათელა მამადაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

303 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. იამზე მამლეევის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

304 
შპს "იმპექსფარმი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ბერბიჭაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

305 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. არჩილ კოტაშვილი ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

306 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზენარი ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

307 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ნადეჟდა როდინას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

308 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ეთერი ალთუნაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

309 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია ოლგესაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,6 

310 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნარგიზი გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

311 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. ნინო ასაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

312 
ააიპ "ჯო ენის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მარიამი წიკლაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

313 
შპს "ვივამედი"-შ სახელზე მოქ. ნატალია გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

314 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლევანი გვენცაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,4 

315 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ეთერი კუპრეიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

316 
შპს "მედი ქლაბ ჯორჯია"-ს  სახელზე მოქ. კრისტი ჩითინაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

317 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გოჩა მიროტაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

318 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლარი დგებიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

319 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. გულიზა ენუქიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

320 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მარინა ლურსმანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

321 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მზევინარ ცერცვაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

322 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. გოჩა მეტრეველის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

323 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ვალერიან თაბაგარის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,9 

324 
შპს "მოწინავე სამედიცინო ტექნოლოგიები და სერვისი"-ს სახელზე მოქ. რობერტი შინჯიაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი მრავალფუნქციური დრენაჟის კათეტერის და გამაგრძელებელი მილი კონექტორის შესაძენად შესაძენად 

1,3 

325 
შპს "მოწინავე სამედიცინო ტექნოლოგიები და სერვისი"-ს სახელზე მოქ. თემური კოტრიკაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი შარდის მიმღების შესაძენად 

2,5 

326 
შპს "ინოვა"-ს სახელზე მოქ. ქეთევან ბოლოთაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,9 

327 
შპს "მრჩეველი"-ს სახელზე მოქ. ნათია გოგოხიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 
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328 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. მილა ლოხიშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

329 
შპს "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ინგოროყვას მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების 
საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მარიამ მოსიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

330 
სს "ჯერარსი"-ს სახელზე მოქ. მაკა ლომიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

2,0 

331 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მერაბი პეტრიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

332 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. გიორგი მენაბდიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

333 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი მანანაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

334 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. გურამი ხაჩიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,6 

335 
შპს "ამტელ ჰოსპიტალ პირველი კლინიკური"-ს სახელზე მოქ. მარიამ ოჩიგავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

336 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ლუბა დევდარიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

337 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ირმა მიმინოშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

338 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნონა ყვენწაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

339 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. მედეია ქართველიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

340 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა ახვლედიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

341 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი გაბელაიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

342 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

343 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ზაზა სივსივაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,6 

344 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზაზა სივსივაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

345 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ელგუჯა მუნჯიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

346 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ჯიმშერ ლაგაზაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

347 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მიხეილ ბუაჩიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,0 

348 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანა ბენდელიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

349 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზი კუზმენკოს ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

350 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ვახტანგ გოგოლიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,3 

351 
შპს "იმპექსფარმი"-ს სახელზე მოქ. ზაური ბალახაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,7 

352 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თინა სირბილაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

353 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ჯონდო ტოგონიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

354 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. პეტრე აფრიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

355 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზ ხითაროვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

356 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ეთერი იაკოფაშვილი-კურტანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

357 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თამარ გორდიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

358 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. გიორგი დევდარიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

359 
მწვრთნელ-მასწავლებლის  ბექა ბიჩინაშვილის სახელზე  მიმდინარე წლის 15-20 ივლისს ხორვატიის ქალაქ ზაგრებში 
დაგეგმილ ბერძნულ-რომაულ და თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში, ევროპის ჩემპიონატში მონაწილეობის მისაღებად 

3,2 

360 მკლავჭიდელის რატი რეხვიაშვილის 2022 წლის 8-10 ივლისს სლოვაკეთის ქალაქ სენეკში გასამართ "მსოფლიო თასი 1,9 
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მკლავჭიდში" მონაწილეობის მისაღებად 

361 
მკლავჭიდელის გიორგი მელიქიშვილის 2022 წლის 8-10 ივლისს სლოვაკეთის ქალაქ სენეკში გასამართ "მსოფლიო თასი 
მკლავჭიდში" მონაწილეობის მისაღებად 

1,9 

362 
მკლავჭიდელის გიორგი მაღლაკელიძის 2022 წლის 8-10 ივლისს სლოვაკეთის ქალაქ სენეკში გასამართ "მსოფლიო თასი 
მკლავჭიდში" მონაწილეობის მისაღებად 

1,9 

363 
მარიამ კოჭლამაზაშვილის სახელზე, ოქროს მედალოსნების მიმართ, კომპანია "სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმის" მიერ 
დაწესებული ჯილდოს ფარგლებში, ესპანეთის ქალაქ ბარსელონაში საგაზაფხულო სკოლაში გასამგზავრებლად ერთჯერადი 
მატერიალური დახმარების მიზნით 

0,3 

364 
რუსთაველი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების წახალისების მიზნით მიღწეული წარმატებისათვის ფულადი ჯილდოს 
სახით 

7,8 

365 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ანდრია კიკილაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

366 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. მარინე ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

367 
სს "კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ხატია 
ნიფტალოვას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

368 
სს "კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ხატია 
ნიფტალოვას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

369 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მარიამ მემარნიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

370 
შპს "სანნი"-ს სახელზე მოქ. ნინო ლომიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,0 

371 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ევგენია გეორგიევის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

372 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი გოგილაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

373 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ვახტანგ ზარქუას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

374 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ალექსანდრე ჩორგოლაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

375 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. თამარი კვირიკაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

376 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. გალინა შოშიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,9 

377 
შპს "თბილისის ონკოლოგიური დისპანსერი"-ს სახელზე მოქ. ია ღვედაშვილისჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

378 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლევანი ასანიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

379 
შპს "ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძე-ქევანაშვილის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მარიამ 
ორდენიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

380 
შპს "თიმი-თბილისის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნია ქრისტესიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

381 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მარსელინა ნასყიდაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

382 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. რევაზი ვარდოსანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

5,0 

383 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ბუბა ხუროშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

384 
შპს "ფიზიოთერაპიისა და სპორტული ტრამვის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ბაჩუკი გოცაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,4 

385 
შპს "დუღაბი #1"-ის სახელზე მოქ. ნინო ბეკურაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,9 

386 
სს "ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. 
იონა პოპიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,7 

387 
სს "გეფა"-ს  სახელზე მოქ. ნონა ყვენწაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

388 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მზექალი ჭინჭარაულის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

389 
სს "გეფა"-ს  სახელზე მოქ. ანილა ნანოშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

390 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გაბრიელი ქაშანცკის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

391 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. სამსონ ქვათაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

392 
სს "გეფა"-ს  სახელზე მოქ. არჩილ ივეჩიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,5 
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393 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლია კოტორაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,4 

394 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნანული ჩოკოშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

395 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნუნუ ბურდულის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

396 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაყვალა ჯახიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

397 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

398 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნანული მელქონაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

399 
სს "გეფა"-ს  სახელზე მოქ. ნაილი ტოგონიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

400 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ვუგარ მამედოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

401 
შპს "თიმი-თბილისის მედიცინის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. მერაბი ტუღუშის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

4,0 

402 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. აკაკი ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,1 

403 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. თამარი ბაღოშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

404 
"ANADOLU MEDICAL CENTER JOHNS HOPKINS"-ის სახელზე მოქ. ლუკა ლომინეიშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო 
სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების მიზნით 

2,5 

405 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. მარსელინა ნასყიდაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

406 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლილი გუჩმაზოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

407 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლილი გუჩმაზოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

408 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნოდარი ქოქაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

409 
შპს "ჯორჯიან მედიქალ სერვისი"-ს სახელზე მოქ. ნატალია ენუქიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი დაბალი ნაჭრის 
ტყავის ფეხით ეტლის შესაძენად 

0,7 

410 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნინო სიხარულიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

3,5 

411 
შპს "ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძე-ქევანაშვილის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. კობა მარცვალაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

412 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ირინა ქრისტესიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

413 
შპს "ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ირაკლი სიმონიშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

3,0 

414 
შპს "სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი ჰარმონია"-ს სახელზე მოქ. ლევან ბუთიაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,4 

415 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თენგიზ სუხიტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

416 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ჟენია ხომასურიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

417 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მიხეილ კიკვიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,0 

418 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნანა სტურუას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

419 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი გურულის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

3,6 

420 
სს "გეფა"-ს  სახელზე მოქ. ილია ბერიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

421 
სს "გეფა"-ს  სახელზე მოქ. ნათელა ჭუმბურიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,0 

422 
სს "გეფა"-ს  სახელზე მოქ. ლიუსია ჯეჯეიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

423 
28-31 ივლისს ბულგარეთში ქალაქ სოფიაში კადეტთა მსოფლიო ჩემპიონატში ტაეკვანდოში სპორტსმენის ხატია 
გაროზაშვილის და მისი მწვრთნელის ელიშმან ტალიბოვის მონაწილეობის მისაღებად, ფინანსური დახმარების მიზნით 

3,0 

424 
რუსთაველი ოქროს მედალოსნის ანა-მარია ჩუბინიძის კომპანია "სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმი"-ს მიერ დაწესებული ჯილდოს 
ფარგლებში, ესპანეთის ქალაქ ბარსელონაში სახაფხულო სკოლაში გასამგზავრებლად, ფინანსური დახმარების მიზნით 

3,3 

425 
რუსთაველი ოქროს მედალოსნის ლევან მაისურაძის კომპანია "სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმი"-ს მიერ დაწესებული ჯილდოს 
ფარგლებში, ესპანეთის ქალაქ ბარსელონაში სახაფხულო სკოლაში გასამგზავრებლად, ფინანსური დახმარების მიზნით 

3,3 
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426 
რუსთაველი ოქროს მედალოსნის მარიამ კოჭლამაზაშვილის კომპანია "სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმი"-ს მიერ დაწესებული 
ჯილდოს ფარგლებში, ესპანეთის ქალაქ ბარსელონაში სახაფხულო სკოლაში გასამგზავრებლად, ფინანსური დახმარების 
მიზნით 

3,3 

427 
საქართველოს უსინათლოთა კავშირის "მხედველობის მხრივ შშმ პირთა რეკრეაციისა და რეაბილიტაციის პროექტის" 
დაფინანსების მიზნით 

0,7 

428 
2022 წლის 29 ივლისს ქ. რუსთავში კონსტიტუციის ქუჩა 8-4-ში კედლის ჩამონგრევის შედეგად დაზარალებული პირის დავით 
დევდარიანისათვის  ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 

0,9 

429 
ააიპ "ჯო ენის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი მჭედლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

430 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ირმა აბრამიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

431 
შპს "კენ ვოლკერის სახელობის სამედიცინო რეაბილიტაციის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლუკა ზაზაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

432 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ბარბარე გვარამაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

433 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. გაბრიელ ოზბეთელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

4,0 

434 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. აქსანა ისმაილივას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

435 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მაგული რაზმაძე-დოლენჯაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,4 

436 
შპს "ემ-ემ-ტე ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. ლელა მაჭარაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,3 

437 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლარისა მოლდავანოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

438 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თამარ ტრუნოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

439 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მერი ცისკარიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

440 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლილი ორდიევსკაიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

441 
შპს "მირკო"-ს სახელზე საქართველოს უსინათლოთა კავშირის რუსთავის ფილიალში აღრიცხვაზე მყოფი 26 შშმ პირისათვის 
საჭირო ტიფლოტექნიკის (ხმოვანი წნევის აპარატი) შეძენის მიზნით 

4,7 

442 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნიკა ბეჟუაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

443 
შპს "ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ვასილი ბატიაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,5 

444 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ივანე გაბუევის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

445 
ქ. რუსთავში ჯავახიშვილის ქ. #1-ში მიმდინარე აღდგენითი სარემონტო სამუშაოებიდან გამომდინარე, მაცხოვრებელთა 
სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველსაყოფად, საცხოვრებელი ფართების მესაკუთრეების და მოსარგებლე 
პირების სახელზე მატერიალური დახმარების მიზნით 

8,5 

446 
2022 წლის 20 იანვარს ქალაქ რუსთავში რჩეულიშვილის ქ. 6ა-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული პირების 
ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 

4,7 

447 
2022 წლის 20 იანვარს ქალაქ რუსთავში რჩეულიშვილის ქ. 6ა-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული პირების 
ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 

4,7 

448 
ქალაქ რუსთავში ჯავახიშვილის ქ. #11-ში მიმდინარე აღდგენითი სარემონტო სამუშაოებიდან გამომდინარე, მაცხოვრებელთა 
სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველსაყოფად საცხოვრებელი ფართით მოსარგებლეს ჯანა ნურბეკიანის 
მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 

0,5 

449 
თურქეთის ქალაქ სტამბულის შიშლის მემორიალური საავადმყოფოს სახელზე მოქ. ქეთინო მარტყოფლიშვილის 
ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების მიზნით 

4,7 

450 მოქ. სალომე ზურაშვილის უნგრეთის დედაქალაქ ბუდაპეშტში გასამგზავრებლად ფინანსური დახმარების მიზნით 1,4 

451 
მიმდინარე წლის 8-11 სექტემბერს პოლონეთის ქალაქ კრაკოვში ვეტერან ძიუდოისტთა მსოფლიო ჩემპიონატში, ვასილი 
ბერუაშვილის მონაწილეობის მისაღებად ფინანსური დახმარების მიზნით 

3,0 

452 
საფეხბურთო კლუბი "გორდას"-ს მწვრთნელ-მასწავლებლის გიორგი მიშველიძის სახელზე მიმდინარე წლის 11-25 
სექტემბერს, ქალაქ ბათუმში წარმომადგენლობით საერთაშორისო ტურნირში "Ateitis Cup 2022" მონაწილების მისაღებად 
ფინანსური დახმარების მიზნით 

1,3 

453 
2022 წლის 4 იანვარს ქალაქ რუსთავში, ბალანჩივაძის ქ. #2/37-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქ. იმედა 
კახნიაშვილის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 

10,0 

454 
საფეხბურთო კლუბი "რუსთავი"-ს მწვრთნელ-მასწავლებლის მამუკა მურჯიკნელის სახელზე მიმდინარე წლის 8-11 
სექტემბერს, ქალაქ ბათუმში წარმომადგენლობით საერთაშორისო ტურნირში "Ateitis Cup 2022" მონაწილების მისაღებად 
ფინანსური დახმარების მიზნით 

1,3 

455 
შპს "მოწინავე სამედიცინო ტექნოლოგიები და სერვისი"-ს სახელზე მოქ. ანზორ ხარბედიასჯანმრთელობისათვის სპეციალური 
საჭიროების ნივთის, ჟანგბადის კონცენტრატორის შესყიდვის მიზნით 

1,8 

456 
სს "ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნირო-პრაქტიკული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. 
აინარ აზიზოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 
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N ღონისძიებების დასახელება თანხა 

457 
შპს "თბილისის გულის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნაირა იაკობიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,8 

458 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ზაქარია ქოქიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

459 
შპს "კიდ სმენა"-ს სახელზე მოქ. ლუკა-გიორგი ლომიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სპეციალური საჭიროების ნივთის 
(სმენის აპარატის ნაწილების) შესყიდვის მიზნით 

0,8 

460 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. ფოთოლა ღამბაშიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,9 

461 
საქართველოს უსინათლოთა კავშირის "უსინათლო/მცირემხედველ პირთა ფსიქოლოგიური და ფიზიკური გაჯანსაღების" 
პროექტის დაფინანსების მიზნით 

10,0 

462 
2022 წლის 26-29 ივლისს სლოვაკეთში გამართულ ახალგაზრდების ოლიმპიურ ფესტივალზე მე-3 საპრიზო ადგილის 
დაკავებასთან დაკავშირებით წახალისების მიზნით მწვრთნელ-მასწავლებლის შალიკო დარძულის სახელზე ფულადი 
ჯილდო 

1,3 

463 
2022 წლის 26-29 ივლისს სლოვაკეთში გამართულ ახალგაზრდების ოლიმპიურ ფესტივალზე მე-3 საპრიზო ადგილის 
დაკავებასთან დაკავშირებით წახალისების მიზნით სპორტსმენის თორნიკე მოსიაშვილის სახელზე ფულადი ჯილდო 

1,0 

464 
2022 წლის 25 სექტემბრიდან 5 ოქტომბრამდე იტალიაში, ქალაქ მონტესილვანოში მოკრივეთა 2022 წლის ევროპის 
ჩემპიონატში, რუსთაველი მოკრივის, რომან გუსეინოვის მონაწილეობის მისაღებად ფინანსური დახმარების მიზნით 

2,1 

465 
2022 წლის 10-14 აგვისტოს ეკვადორში ქალაქ გუაიაკილიში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ძიუდოში მე-2 საპრიზო 
ადგილის დაკავებასთან დაკავშირებით, წახალისების მიზნით სპორტსმენის გიორგი სარდალაშვილის სახელზე ფულადი 
ჯილდო 

1,3 

466 
ქართველი მხატვრისა და მწერლის ჯემალ კუხალაშვილის 70 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, საიუბილეო ალბომის 
გამოცემისათვის ფინანსური დახმარების მიზნით 

5,0 

467 
ქ. რუსთავში ჯავახიშვილის ქ. #1-ში მიმდინარე აღდგენითი სარემონტო სამუშაოებიდან გამომდინარე, მაცხოვრებელთა 
სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველსაყოფად, საცხოვრებელი ფართების მესაკუთრეების და მოსარგებლე 
პირების სახელზე მატერიალური დახმარების მიზნით 

9,0 

სულ 606,4 
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განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები 

 

2022 წლის 9 თვის მდგომარეობით გაფორმებულ იქნა 202 ხელშეკრულება საერთო ღირებულებით 27 266,5 ათ. 
ლარი, მათ შორის: 

➢ ელექტრონული ტენდერის შედეგად - 67 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 25 155,2 ათ. ლარი. 
➢ კონსოლიდირებული ტენდერის შედეგად - 28 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 807,2 ათ. ლარი. 
➢ გამარტივებული შესყიდვის შედეგად - 107 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 1 304,1 ათ. ლარი, მათ 

შორის: 

• გამარტივებული შესყიდვა (მონეტარული ზღვრების გათვალისწინებით და კანონით გათვალისწინებული 
სხვა შემთხვევა) – 80 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 152,8 ათ. ლარი. 

• გადაუდებელი აუცილებლობის ფარგლებში - 18 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 868,4 ათ. ლარი 
(მათ შორის 11 ხელშეკრულება გაფორმდა სარეზერვო ფონდიდან სოციალურად დაუცველი 
მოსახლეობისთვის საჭირო სხვადასხვა საქონელი და მომსახურების შესყიდვისთვის). 

• ექსკლუზიური უფლებამოსილების ფარგლებში - 9 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 282,9 ათ. 
ლარი. 
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