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ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს თავმჯდომარეს

ბატონ ლევან ონიანს

ბატონო ლევან,

გიგზავნით ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების 

მიმოხილვას.

პატივისცემით,

ბესიკ ტოგონიძე
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ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის 9 თვის მონაცემები 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2020 წლის დამტკიცებულმა გეგმამ შეადგინა 

57 560,1 ათ. ლარი, (ქალაქი რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N158 20.12.2019წ. დადგენილების 

თანახმად; სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.160.016594), განხორციელებული ცვლილებების 

გათვალიწინებით ბიუჯეტის პარამეტრები დაზუსტდა და განისაზღვრა 62 500,4 ათ. ლარით. 

დასახელება 

2019 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

2020 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2020 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შემოსავლები 37 639,6 42 599,8 31 271,3 

გადასახადები 24 848,3 28 530,3 20 847,2 

გრანტები 6 857,7 11 303,4 7 528,4 

სხვა შემოსავლები 5 933,6 2 766,2 2 895,8 

ხარჯები 24 691,1 28 231,1 25 621,8 

შრომის ანაზღაურება 9 899,1 11 748,7 11 473,9 

საქონელი და მომსახურება 8 034,1 8 460,1 7 246,2 

პროცენტი 118,1 63,7 63,5 

სუბსიდიები 1 516,9 2 156,2 1 976,9 

გრანტი 3,8 8,5 8,3 

სოციალური უზრუნველყოფა 2 397,4 2 805,7 2 332,1 

სხვა ხარჯები 2 721,8 2 988,2 2 520,8 

საოპერაციო სალდო 12 948,5 14 368,7 5 649,6 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება 10 827,4 18 736,2 11 150,5 

ზრდა 11 158,0 19 636,2 12 420,8 

კლება 330,6 900,0 1 270,3 

მთლიანი სალდო 2 121,1 -4 367,5 -5 500,9 

ფინანსური აქტივების ცვლილება 1 497,2 -4 746,9 -5 879,8 

ზრდა 1 497,2 0,0 0,0 

ვალუტა და დეპოზიტები 1 497,2  0,0  0,0 

კლება 0,0 4 746,9 5 879,8 

ვალუტა და დეპოზიტები  0,0 4 746,9 5 879,8 

ვალდებულებების ცვლილება -623,9 -379,4 -378,9 

კლება 623,9 379,4 378,9 

საშინაო 623,9 379,4 378,9 

ბალანსი 0,0 0,0 0,0 
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შემოსულობები 

 

2020 წლის ბიუჯეტში შემოსავლების სახით მობილიზებულია 31 271,3 ათ. ლარი, რაც 9 თვის საპროგნოზო 

მაჩვენებლის 74 პროცენტია. 

გადასახადების სახით მობილიზებულია 20 847,2 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 73 პროცენტია, მათ 

შორის: 

• საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით მობილიზებულია 3 604,7 ათ. 

ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 6 900,0 ათ. ლარი) 52% შეადგენს. 

• უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადზე მოხდა (-1,9) ათ. ლარის დაზუსტება, 

რაზეც საპროგნოზო მაჩვენებელი არ ყოფილა განსაზღვრული. 

• ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით მობილიზებულია 12,8 ათ. ლარი, 

რაზეც საპროგნოზო მაჩვენებელი არ ყოფილა განსაზღვრული. 

• სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის სახით შემოსულია 6,0 ათ. ლარი, რაზეც 

საპროგნოზო მაჩვენებელი არ ყოფილა განსაზღვრული. 

• არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის სახით მობილიზებულია 88,2 ათ. 

ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (200,0 ათ. ლარი) 44 პროცენტია. 

• დამატებითი ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზირებულია 17 137,4 ათ. ლარი, რაც 

საპროგნოზო მაჩვენებლის (21 430,3 ათ. ლარი) 80 პროცენტია. 

გრანტების სახით მობილიზებულია 7 528,4 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 67,0 პროცენტია, მათ შორის: 
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გადასახადები გრანტები სხვა შემოსავლები არაფინანსური 
აქტივები

2019  წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2020  წლის ფაქტი



 

 
2020 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვა    
* ინფორმაცია მოცემულია ათას ლარებში. 

3 

• მიზნობრივი ტრანსფერის სახით მობილიზებულია 405,8 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 

(378,4 ათ. ლარი) 107,0 პროცენტია. 

• რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მობილიზებულია 7 122,6 ათ. ლარი, რაც 

საპროგნოზო მაჩვენებლის (10 892,7 ათ. ლარი) 65,0 პროცენტია. 

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 2 895,8 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (2 766,2 ათ. ლარი) 

105,0 პროცენტია (იხ. ცხრილი). 

დასახელება გეგმა ფაქტი % 

სხვა შემოსავლები 2 766,2 2 895,8 105 

შემოსავლები საკუთრებიდან 636,6 621,5 98 

პროცენტები 468,6 448,4 96 

დივიდენდები 12,0 12,2 102 

რენტა 156,0 160,8 103 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                      80,0 91,2 114 

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

გადაცემიდან 
76,0 69,7 92 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 517,0 593,6 115 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 503,0 556,8 111 

სანებართვო მოსაკრებელი 101,0 35,6 35 

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

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 1,0 1,0 100 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 6,0 6,0 100 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის 

დასუფთავებისათვის 
395,0 514,2 130 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 14,0 36,8 263 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 14,0 36,8 263 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები  1 426,6 1 532,5 107 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 186,0 148,2 80 

 

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 1 270,3 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (900,0 

ათ. ლარი) 141,1 პროცენტია, მათ შორის: 

• ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მობილიზებულია 740,9 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო 

მაჩვენებლის (100,0 ათ. ლარი) 740,9 პროცენტია. 

• არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან მობილიზებულია 529,4 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო 

მაჩვენებლის (800,0 ათ. ლარი) 66,2 პროცენტია. 
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გადასახდელები ეკონომიკური კლასიფიკაციით 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2020 წლის 9 თვის ხარჯვითი ნაწილის 

გეგმამ შეადგინა 48 246,7 ათ. ლარი, მთლიანმა საკასო ხარჯმა - 38 421,5 ათ. ლარი. კონკრეტული მუხლების 

მიხედვით: შრომის ანაზღაურება დაფინანსდა გეგმის - 98%–ით, საქონელი და მომსახურება - 86%-ით, სასესხო 

ვალდებულებების პროცენტი - 100%-ით, სუბსიდია - 92%–ით, გრანტი - 97%-ით, სოციალური უზრუნველყოფა – 

83%-ით, სხვა ხარჯები - 84%-ით, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 63%-ით, ვალდებულებების კლება - 100%-ით. 
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გადასახდელები ფუნქციონალური კლასიფიკაციით 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2020 წლის 9 თვის ხარჯვითი ნაწილის 

გეგმამ შეადგინა 47 867,3 ათ. ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ 38 042,5 ათ. ლარი, გეგმის 80%. 

საერთო დანიშნულების მომსახურება დაფინანსდა გეგმის - 90% თავდაცვა - 90%, ეკონომიკურ საქმიანობა - 

77%, გარემოს დაცვაზე - 92%, საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე - 70%, განათლება, დასვენება, კულტურასა და 

რელიგიაზე - 78% და ჯანდაცვასა და  სოციალურ დაცვაზე - 83%. 

 
 

დასახელება 
2019 წლის 9 

თვის ფაქტი 

2020 წლის 9 თვე 

გეგმა ფაქტი 

1. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 4 531,2     5 769,8     5 207,8     

2. თავდაცვა და უსაფრთხოება 189,4     222,6     200,0     

3. ეკონომიკური საქმიანობა 7 150,8     11 318,1     8 699,0     

4. გარემოს დაცვა 3 729,1     4 183,4     3 838,5     

5. საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 5 697,2     7 391,3     5 158,7     

6. განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 11 911,1 15 847,9 12 360,7 

7. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა 2 640,2 3 134,4 2 578,0 

ჯამი 35 849,1     47 867,3     38 042,5     
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დაცვა
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საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 

დასახელება 
2020 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2020 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 5 769,8     5 207,8     90     

წარმომადგენლობითი ორგანო 1 135,6     1 022,8     90     

აღმასრულებელი ორგანო 3 531,2     3 104,2     88     

სარეზერვო ფონდი 890,0     877,8     99     

თვითმმართველობის ვალდებულებების დაფარვა (პროცენტი) 65,7     63,5     97     

რუსთავის მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა 86,8     84,2     97     

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა 37,5     37,5     100     

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა 20,0     17,9     89     

გენდერული თანასწორობის ხელშწყობა 3,0      0     

 

 

თავდაცვა 

დასახელება 
2020 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2020 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

თავდაცვა 222,6     200,0     90     

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 222,6     200,0     90     

 

 

ეკონომიკური საქმიანობა 

დასახელება 
2020 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2020 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

ეკონომიკური საქმიანობა 11 318,1     8 699,0     77     

გზების რეაბილიტაცია (ტრანსფერი) 6 915,5     5 189,9     75     

გზების რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 2 092,4     1 721,7     82     

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 228,9     216,7     95     

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება (ტრანსფერი) 1 057,5     716,9     68     

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება 1 023,7     853,8     83     

 

 

გარემოს დაცვა 

დასახელება 
2020 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2020 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

გარემოს დაცვა 4 183,4     3 838,5     92     

ქალაქის ეკოლოგიისა და ინფრასტრუქტურის მოვლა/პატრონობა 3 896,8     3 750,3     96     

წყლისა და სანიაღვრე/საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია 286,6     88,2     31     
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საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 

დასახელება 
2020 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2020 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 7 391,3     5 158,7     70     

ბინათმშენებლობა 2 247,9     1 752,3     78     

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია  437,5     255,4     58     

ამხანაგობების ხელშეწყობა 1 187,0     884,5     75     

საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია (ტრანსფერი) 106,1     106,1     100     

საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 517,3     506,2     98     

კომუნალური მეურნეობის განვითარება 2 492,1     1 469,2     59     

სკვერების, ძეგლებისა და მემორიალების რეაბილიტაცია (ტრანსფერი) 1 689,7     892,4     53     

სკვერების, ძეგლებისა და მემორიალების რეაბილიტაცია 802,4     576,8     72     

გარე განათება 1 193,7     898,8     75     

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 1 193,7     898,8     75     

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯების საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში 1 457,6     1 038,4     71     

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია 86,6     72,3     83     

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა (ტრანსფერი) 506,7     437,1     86     

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 382,1     169,4     44     

ტექ.ზედამხედველობის ხარჯი (ადგილობრივი) 432,1     326,2     75     

ექსპერტიზის ხარჯები  50,0     33,4     67     

 

 

განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 

დასახელება 
2020 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2020 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

განათლება 10 124,7     7 288,4     72     

სკოლამდელი განათლება 8 231,7     6 631,5     81     

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 4 971,8     4 913,6     99     

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (ტრანსფერი) 15,1     15,1     100     

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (ადგილობრივი) 2 878,8     1 361,4     47     

ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი" 366,1     341,3     93     

ზოგადი განათლება 1 623,0     421,1     26     

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/ 

რეაბილიტაცია (ტრანსფერი) 
1 623,0     421,1     26     

უმაღლესი განათლება 270,0     235,9     87     

სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება 270,0     235,9     87     

დასვენება, კულტურა და რელიგია 5 723,2     5 072,2     89     

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 2 604,1     2 133,3     82     

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 669,1     609,3     91     

რაგბის ხელშეწყობა 382,5     378,3     99     

კალათბურთის ხელშეწყობა 828,2     800,6     97     

სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია (ტრანსფერი) 4,8     4,8     100     

სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 719,5     340,3     47     

მომსახურება კულტურის სფეროში 1 453,9     1 355,9     93     

თეატრის ხელშეწყობა 638,3     598,2     94     

მუზეუმის ხელშეწყობა 228,7     184,0     80     
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დასახელება 
2020 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2020 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 283,8     282,6     100     

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება 303,1     291,1     96     

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 10,0     4,0     40     

რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა 10,0     4,0     40     

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის 

სფეროში 
1 655,1     1 579,0     95     

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები 110,8     99,9     90     

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება 921,9     884,4     96     

სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამის 

ადმინისტრირების პროგრამა 
540,1     514,9     95     

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 82,4     79,8     97     

 

 

ჯანმრთელობა და სოციალური დაცვა 

დასახელება 
2020 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2020 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 298,9     282,5     94     

საზ. ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველოფის ცენტრის 

დაფინანსება (ტრანსფერი) 
226,1     218,7     97     

საზ. ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველოფის ცენტრის 

დაფინანსება 
72,8     63,8     88     

სოციალური დაცვა 2 835,4     2 295,5     81     

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 752,0     550,2     73     

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება 610,0     412,3     68     

მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება 112,0     110,1     98     

დიალიზით დაავადებულთა დახმარება 30,0     27,8     93     

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 180,6     144,3     80     

აუტიზმის, გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების მქონე ბავშვთა 

რეაბილიტაციის პროგრამა 
95,0     94,6     100     

შშმ პირთა ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა (კომუნალურის დაფინანსება) 80,0     44,9     56     

მკვეთრად შშმ ტოტალურ უსინათლოთა გამცილებელი 5,6     4,8     86     

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 1 162,3     1 124,4     97     

მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა 344,5     319,3     93     

მინიმალური სასურსათო პროგრამა 816,0     804,5     99     

უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება 1,8     0,6     33     

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 377,5     310,6     82     

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 330,5     274,2     83     

სოციალური დახმარების პროგრამა 42,0     36,4     87     

სახლეწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი 

ცხოვრების მხარდაჭერა 
5,0     0,0     0     

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები სოციალური დაცვის სფეროში 363,0     166,0     46     

ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება (ტრანსფერი) 4,8     3,0     63     

მარტოხელა სოციალურად დაუცველთა  სარიტუალო მომსახურება 1,8     0,3     17     

 შეღავათები სასმელი წყლის გადასახადზე 50,0     27,6     55     

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე 192,0     69,7     36     

ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამა 50,7     27,9     55     

სტუდენტთა სოციალური დახმარება 40,0     17,6     44     

საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების 

მატერიალური დახმარება 
23,8     20,0     84     
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სარეზერვო ფონდის განაწილება 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 9 თვის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდის გეგმა იყო 890 ათ. 

ლარი, ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 877,8 ათ. ლარი. 

N ღონისძიებების დასახელება თანხა 

1 
შპს "პსპ ფარმა"ს სახელზე მოქ. თეიმურაზი ლომსაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,3 

2 
შპს "პსპ ფარმა"ს სახელზე მოქ. ედუარდ რევიას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,3 

3 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ემზარი სამხარაძის  ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

5 
შპს "მედი ქლაბ ჯორჯია"-ს  სახელზე მოქ. ჰუსეინ მუსაევის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
2,0 

6 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. დავით დევდარიანის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,1 

7 
შპს "პეტრე სარაჯიშვილის სახელობის ნევროლოგიის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ნანი სარალიძის  

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

8 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მერაბ კურტანიძის  ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

9 
შპს "პსპ ფარმა"ს სახელზე მოქ. ვახტანგ გოგოლიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,3 

10 
შპს "სხივური მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ტატიანა ახვლედიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
1,0 

11 
მოქალაქე რობერტი შინჯიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მრავალფუნქციური დრენაჟის კათეტერისა 

და ნეფროფიქსის გამაგრძელებელი მილი კონექტორის შესაძენად 
0,9 

12 მოქალაქე თემური კოტრიკაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი შარდმიმღების შესაძენად 2,0 

13 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნარგიზ არაბიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,3 

14 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. რუსუდანი ბუაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,4 

15 

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

ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ლაჯივერდ ისაკოვას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,2 

16 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნინელი ძამანაშვილის  ჯანმრთელობისატვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

17 

შპს "ფრანგულ-გერმანული ხუჯაძე-გოგნიაშვილის ყელ-ყურ-ცხვირის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი 

იმერლიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
1,7 

18 
 შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ლალი ქოზაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,2 

19 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ლიუსია ჯეჯეიას  ჯანმრთელობისატვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,3 

20 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჟენია კონჭოშვილის  ჯანმრთელობისატვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

21 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ირაკლი ხმალაძის  ჯანმრთელობისატვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 

22 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნაზიმ ხალილოვის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
1,0 

23 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯიმშერ ლაგაზაშვილის  ჯანმრთელობისატვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

24 
შპს "ლოგომედი- მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი მანანაძის  

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

25 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ნარგიზა ქავთარაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 

26 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. კრისტი ჩითინაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

27 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. როზა მჟავანაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 

28 შპს "ავერსის კლინიკა"-ს  სახელზე მოქ. სალომე მოსიავას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 2,1 
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N ღონისძიებების დასახელება თანხა 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

29 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. მაყვალა გაბუნიას 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,6 

30 
შპს "ჯანმრთელობის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ბესიკ წეწიაიძის  ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,8 

31 
ა(ა)იპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ.ნიკოლოზი ბაგაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

32 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ვალენტინა მაქსიმენკოს  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

33 
შპს "აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი"-ს  სახელზე მოქ. ვალენტინა მაქსიმენკოს  

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

34 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. მაკა აფციაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
2,5 

35 
 შპს "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ვეფხია ჩიხლაძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

36 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ლუკა ცირდავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

37 
 შპს "დავინჩი"-ს სახელზე მოქ. ნუგზარ ტყემალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

38 
 შპს "ავერსის - კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნუკი მანაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

39 
შპს "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნანული მიქელაძის  

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

40 

შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი - #1 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. დავით 

ჩუტკერაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 

41 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. იმედა ზარანდიას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 

42 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. აილინ მუსაევას  ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

43 
ა(ა)იპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. საბა ასლამაზაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

44 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. დარო გელაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

45 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ელგუჯა აბრამიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

46 
 შპს "ლოგომედი - მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. დაჩი ხაჩიძის  

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

47 
 შპს "ლოგომედი - მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლაზარე ხაჩიძის  

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

48 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ჩალაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

49 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ვასილი კოლასონიას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

50 
ა(ა)იპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ზანგალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

51 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ჟუჟუნა ჭანკოტაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 

52 

შპს "ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძე-ქევანიშვილის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. 

რუსუდან ვარდოსანიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,3 

53 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ანდრია მოდებაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

54 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლევან იმერლიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

55 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თამაზი ჯოხაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

56 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ავთანდილი დათუკიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

57 
შპს "გიდმედი"-ს სახელზე მოქ. ივანე გაბუევის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 
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28 

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

სახელზე მოქ. გიორგი მემარნიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

59 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მარინე მხეიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
2,1 

60 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. დავით ჯანგულაშვილის  ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
2,0 

61 
შპს "ესკულაპი"-ს სახელზე მოქ. ფარნაოზ ლაგაზაურის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

62 
შპს "ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძე-ქევანაშვილის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. დავით 

ხუციშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

63 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. გალინა ბისეროვას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

64 
ა(ა)იპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. ანდრია ძინძიბაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,0 

65 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. თინათინ მელაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

66 
 შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნანა ჯიშკარიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

67 
კ/ს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნოდარ ცაბაურაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

68 
შპს "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნინო ბექაურის  

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,1 

69 
ა(ა)იპ "პარტნიორობა თანასწორობისათვის"-ის  სახელზე მოქ. ანდრია ჩალაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,6 

70 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ელვერა დევიძე-ვიშნიაკოვას   ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,2 

71 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. გიორგი დევდარიანის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,1 

72 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს  სახელზე მოქ. ნატალია ბეგლარაშვილის  

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

73 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. მერი ქურხულის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,2 

74 
შპს "ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. დავითი ბახუტაშვილის  

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
1,3 

75 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამაზი შატაკიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

76 
 სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. თამთა მაჭარაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,8 

77 
შპს "აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი"-ს  სახელზე მოქ. ნატა ხელაძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,9 

78 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარინე თამლიანის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,5 

79 
სსიპ "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი"-ს  სახელზე მოქ. გიორგი ხელაშვილის   

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

80 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. იაშა მოდებაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 

81 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ოთარი ფაიქრიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

82 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ვილისონი ბეჟუაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

83 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ბესიკი შევარდენიძის   ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 

84 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ბეჟუაშვილი   ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,8 

85 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნუვერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ქეთო კოკაიას  ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

86 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნუგზარი ჭოჭუას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,7 

87 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნატო გაგნიძე-ხარაიშვილის (პ/ნ 35001036398) ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,7 
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88 
ა(ა)იპ "პარტნიორობა თანასწორობისათვის" სახელზე მოქ. დავით ყანდაშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

89 
მოქ. ლუკა ბერიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ეტლის ინდივიდუალური მორგების მომსახურებისათვის 

(ტექნიკური მომსახურება) 
0,5 

90 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. რობერტი ღარიბაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

91 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზაქარია გულისაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

92 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. გელა მუზაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

93 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ეთერი კუპრეიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

94 
ა(ა)იპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. გეგი მიქაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

95 
შპს "სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი ჰარმონია"-ს სახელზე მოქ. ტარიელი საგანელიძის  

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

96 
შპს "იოანე მოწყალეს სახელობის პრივატ კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მარიამ ბაციკაძის  ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

97 
 კ/ს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. მზია ტატიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

98 
 შპს "პარაცელსი"-ს სახელზე მოქ. დავითი ონეზაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,4 

99 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ციური ხვედელიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

100 
შპს "სანნი"-ს სახელზე მოქ. სესილი გვრიტიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

101 
ა(ა)იპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. თემურ ლომაძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

102 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ომარ მაისურაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

103 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ცისანა ვარამაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

104 
 შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ხათუნა კუსრაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

105 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მიხეილი შუბითიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

106 

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

ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ნინო წიწილაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 

107 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნიკა მირაზანაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

108 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. დავითი შანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,3 

109 
შპს "ლ. მანაგაძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ.ნუნუ ბოგვერაძის  

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

110 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნიკა ბერიძის  ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

111 
შპს "ჯორჯიან მედიქალ სერვისი"-ს სახელზე მოქ. თენგიზ ხადურის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

ჟანგბადის კონცენტრატორის შესაძენად 
1,6 

112 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლია მჭედლიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 

113 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. იური ტამოიანის  

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

114 
 სს "ჯერარსი"-ს სახელზე მოქ. დარეჯან ხუროშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
2,0 

115 
შპს "ლოგომედი - მეტყველების განვითარებისა და კორექციის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ანასტასია მოსაშვილის  

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

116 
შპს "ავერსი - ფარმა"-ს  სახელზე მოქ. ალბერტ კაბარდიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

117 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. საბა მაღლაკელიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 
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118 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ბარბარემაღლაკელიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

119 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მაია ჯიბლაძის  ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

120 
შპს "სხივური მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მაია ჯიბლაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
1,3 

121 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. გვანცა ალელიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,7 

122 
შპს "იბერი +"-ის სახელზე მოქ. ლია თედელურის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

123 
შპს "თბილისის ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. იჯეომანია ოდუნზეს  

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

124 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის  სახელზე მოქ. ალექსანდრე წიკლაურის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,7 

125 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნინა გიორგაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 

126 
 შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. ჯემალ ავალიანის  

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,8 

127 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზი კუზმენკოს  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

128 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნინა კუზმენკოს  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 

129 
 სსიპ კოლეჯი "მოდუსი"-ს სახელზე მოქ. გვანცა გაბიტაშვილისთვის  მოკლევადიანი პროგრამა "მასაჟის ზოგადი 

კურსის" საფასურის ასანაზღაურებლად 
0,4 

130 
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი-ს სახელზე მოქ. გიგა ძირკველიშვილისთვის  სწავლების 

სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 
1,0 

131 
სსიპ 'ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-ს სახელზე მოქ. ონისე 

ჯავახიშვილისთვის სწავლების საბაკალავრო საფეხურზე სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 
0,3 

132 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მანანა შუბლაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,3 

133 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. დავით ლომთათიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
1,0 

134 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. კახაბერ ანტონიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

135 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ბერბიჭაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

136 

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

სახელზე მოქ. ხათუნა სილაგაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად  
0,6 

137 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. თამარი ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,5 

138 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. სერგო ჩიხრაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

139 
 შპს "ავერსი - ფარმა"-ს სახელზე მოქ. კარინე ფანიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,4 

140 
ა(ა)იპ "პარტნიორობა თანასწორობისთვის"-ს  სახელზე მოქ. ცოტნე ტაბატაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,6 

141 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი- #1 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ამონაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,6 

142 

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

ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ნონა ყვენწაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად  
1,8 

143 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლენა თურმანიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

144 
ა(ა)იპ  "პარტნიორობა თანასწორობისათვის"სახელზე მოქ. საბა ელისაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად   
0,6 

145 

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

ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ლუკა ტაბატაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,5 

146 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ირმა მეტრეველის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,9 
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147 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლევან ცაბაძის  ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,4 

148 
შპს "ლოგომედი-მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი აკოფაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,6 

149 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი კოტაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,0 

150 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი კოტაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

151 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ფილაურის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

152 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ქეთევან ჭაბაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,3 

153 

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

ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ლამარა გაურგაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,4 

154 
 შპს "ლოგომედი-მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრი"-ს  სახელზე მოქ. საბა ცხოვრებაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,6 

155 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ბექა ალიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,5 

156 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლალი გიუნაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

157 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნუგზარი ჭოჭუას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,7 

158 
შპს "სხივი 2012"-ის სახელზე მოქ. რობერტი რამიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,3 

159 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს  სახელზე მოქ. ნინო ჩიტალაძე-გოგრიჭიანის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,1 

160 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ირაკლი გავაშელიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

161 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გოგია მარიდაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

162 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ბონდო ჩოხელაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
2,0 

163 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მერაბ ძამელაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,6 

164 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ქარუხნიშვილის  

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,6 

165 
 კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნანი მერკვილაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

166 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. მათე ძიძიგურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,7 

167 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლია გელაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 

168 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლია გელაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,6 

169 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ახალი კორონავირუსის შემოტანისა და გავრცელების 

პრევენციის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად 
541,0 

170 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ახალი კორონავირუსის შემოტანისა და გავრცელების 

გამო შექმნილი მდგომარეობის გათვალისწინებით მოსახლეობისათვის საჭირო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის 

მიზნით 
43,7 

171 
სკოლის მოსწავლეებისათვის დისტანციური განათლების მიღების ხელშესაწყობად ინტერნეტის გადასახადის 

დაფარვის მიზნით 
5,2 

172 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. ჟინვარ ქოჩიშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

173 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ოლეგი სამხარაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

174 
კ/ს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. თამილა ხიდაშელის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

175 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა ჯაგიევას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

176 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ს სახელზე მოქ. დავით დევდარიანის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 
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177 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ბონდო მენთეშაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

178 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. დიმიტრი თედორაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

179 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. მინაია ვალადოვას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,5 

180 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გოჩა მაღრაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,9 

181 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. გოჩა მაღრაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,6 

182 

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

სახელზე მოქ. ხათუნა სილაგაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად  
1,2 

183 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. მამუკა მამიაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,4 

184 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. გელა ბლიაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,4 

185 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გელა ბლიაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
1,0 

186 
 შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. დათო მაისურაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

187 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ვასილი კილასონიას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

188 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ხმალაძის    

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,7 

189 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ჯანყარაშვილის    ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

190 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. მარიამ ცუცქირიძის   ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,5 

191 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მანანა ცოცხალაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

192 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნინო სიმონიშვილის   (პ/ნ 10001049628) ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

193 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნანი თევანიანის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

194 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ვეფხვია ზურაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

195 
კ/ს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნათელა ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

196 
შპს "აკადემიკოს ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედეიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. იასონი დარსალიას   

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 

197 
შპს "გეა"-ს სახელზე მოქ. იოსებ ჭიჭინაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
1,0 

198 

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

ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი მაისურაძის   ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
2,0 

199 
შპს "დავინჩი"-ს სახელზე მოქ. ქეთევანი თამაზაშვილის   ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

200 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჟუჟუნა ქურხულის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

201 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. იზა ფოფხაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,6 

202 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ვილისონი ბეჟუაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

203 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თამაზი ჯოხაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

204 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს  სახელზე მოქ. ნინო კოტაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

205 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს  სახელზე მოქ. მზიანა ცუცქირიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,0 

206 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მზიანა ცუცქირიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 
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207 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯემალი ლომიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

208 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. შოთა ოზბეთელაშვილის   ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

209 
 შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა"-ს სახელზე მოქ. სერგო ახვერდოვის   ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

210 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზ ხითაროვის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

211 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს'-ის სახელზე მოქ. გელა ბლიაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,2 

212 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს'-ის სახელზე მოქ. ბაჩუა ეჯიბიას   ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,9 

213 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს  სახელზე მოქ. თამარი ყაველაშვილის   ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
1,2 

214 
შპს 'ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. რუსიკო მეტრეველის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

215 

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

ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ინანაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
2,0 

216 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლაშა თოდუას  ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,5 

217 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ლიანა ბარბაქაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,3 

218 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. დარეჯანი კიკნაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,3 

219 
სს "გერმანული ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. გურამი ბადალაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

220 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. დავით გაფრინდაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
2,0 

221 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. რამინი ალასანიას   ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

222 
შპს 'ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. კარინე ფანიანის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,4 

223 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარინა ბიძინაშვილი  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

224 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მერი ცხვარიაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

225 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. დიმიტრი თედორაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

226 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ზაური ბეკოშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,3 

227 
 სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. გელა ალავიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
1,0 

228 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლია გელაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,7 

229 
შპს "სხივური მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მერაბ შუბითიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
2,5 

230 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. დავით კუნდუხაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,4 

231 

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

მაყვალა გრატიაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად  
0,5 

232 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მალინა ობოლაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

233 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ბერიძის   ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

234 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. იოსებ თევზაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,7 

235 
სს "ჯერარსი"-ს სახელზე მოქ. მახმუდ მამედოვის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად  
1,0 

236 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნინი ნახუცრიშვილის  

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 
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237 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზაზა სივსივაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

238 
შპს "ს.ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლაზარე დალალიშვილის  

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
1,3 

239 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ლევან განგებელის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
2,5 

240 

შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი - #1 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლარისა ბერიძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,5 

241 

სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. რუსტამ ტუგუშევის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

242 

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

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

243 

სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ლამარა მჭედლიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,3 

244 

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

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

245 

სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მაია ჯულაყიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

246 

შპს "ლ.მანაგაძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მაია ჯულაყიძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,2 

247 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. რეზო ოქრიაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

248 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნელი ანდიაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

249 

შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ავთანდილ ცუხიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,4 

250 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნონა ჯაჯანიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

251 

სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ციცია სულთანიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,7 

252 

სს "ჯერარსი"-ს სახელზე მოქ. ლამარა ლონდარიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
2,0 

253 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ფრენიკო რეხვიაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

254 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაყვალა დეკანოიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

255 

შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნუგზარი ჭოჭუას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,7 

256 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლია გელაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,7 

257 

შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ხუციშვილის  ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

258 

შპს "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნოდარი 

ჯიოშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,7 

259 

შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. დევნიკო ხუჯაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

260 

სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ვენერა ტუხაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

261 

შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანა-თამარი ჯაჭვაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

262 

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

ასანაზღაურებლად 
0,0 

263 

 სს "ჯერარსი"-ს სახელზე მოქ. ლამარა ლონდარიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 

264 

შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ლილი ხარაიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

265 

კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. რომანოზ დათიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

266 

შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. მაყვალა სულიკაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

267 

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

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 
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268 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. დალი გიორგაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

269 

 შპს "სხივური მედიცინის ცენტრი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლაშა თოდუას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
2,3 

270 

შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ოთარი ხიდაშელის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

271 

შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანა-ალექსანდრე ზაკალაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,9 

272 

სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მერაბ ღიბრაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,4 

273 

სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ომარი სამუნაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 

274 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაყვალა სამუნაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

275 

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

ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ჯემალი ლომიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

276 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია ბერიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

277 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ია ბერიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

278 

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

ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი გოგოლაძის   ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

279 

სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ლიდა გრიგალაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

280 

შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მანანა ლონდარიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

281 

შპს "მერმისი"-ს  სახელზე მოქ. ნინო მასხარაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

282 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნინო მასხარაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

283 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მურთაზი ფისაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

284 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. იური ბერიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,4 

285 

სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ზაური ბეკოშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,3 

286 

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური 

დახმარების გაწევის მიზნით 
3,8 

287 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ინანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

288 

შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ინანაშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

289 

სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,7 

290 

სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ხვიჩა არღვლიანის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

291 

სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ბიძინა არღვლიანის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

292 

შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნუგზარი ჭოჭუას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,7 

293 

შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ვილისონი ბეჟუაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

294 

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

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

295 

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

ასანაზღაურებლად 
0,1 

296 

შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ილია ზარნაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,5 

297 

შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ლალიაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 
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298 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნაირა ლელუაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

299 

შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანა-თამარი ჯაჭვაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

300 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თამარ კახნიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

301 

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

ასანაზღაურებლად 
1,0 

302 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. დავითი წიკლაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

303 

შპს "მერმისი"-ს  სახელზე მოქ. თინა შერმადინის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 

304 

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

ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი მაისურაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

305 

შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. მერიკო მულაძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

306 

შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. მარი ომიაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

307 

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

ასანაზღაურებლად 
0,1 

308 

შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ეთერი ლობჟანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

309 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნუგზარ ჭოხონელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

310 

შპს "მრჩეველი"-ს სახელზე მოქ. მერი ციქუბაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 

311 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გვანცა თაბუკაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

312 

სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. გია გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

313 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გური დოლიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

314 

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

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

315 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზ ბუღალაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

316 

შპს "ინ ვიტრო განაყოფიერების ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ხათო ბარამიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,5 

317 

სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თინათინ ოსიპოვას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

318 

სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. გიას ალახვერდოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

319 

სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. გრიგოლ ბლუაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

320 

კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. გულნარა მძელურის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

321 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნანი სარალიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

322 

შპს "გენეტიკური ლაბორატორიები"-ს სახელზე მოქ. ლუკა ყაველაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

323 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თამარ დეკანოსიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

324 

 შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ზაური კაკოშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,3 

325 

შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. გიორგი ჩახტაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

326 

შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ანა სიყმაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

327 

შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. აგრაფინა გრიგალაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 
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328 

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

ასანაზღაურებლად 
0,1 

329 

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

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

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 

330 

სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ლია გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
1,0 

331 

სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. იზა კვირიკაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,3 

332 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გრიგოლ კიკვიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

333 

შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ხათუნა ერაბდანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

334 

შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. სოფიო ბარბაქაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

335 

კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნათელა ბოსტოღანაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

336 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ქეთევან ძებისაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

337 

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

ასანაზღაურებლად 
0,1 

338 

შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნატო შავგულიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,0 

339 

შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ნატო შავგულიძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

340 

შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ბადრი მჭედლიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

341 

შპს "მერმისი"-ს სახელზე მოქ. ნინო მასხარაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

342 

სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. დალი ბოკუჩავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

343 

შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. კობა ლომიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

344 

შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლაშა თოდუას ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

345 

შპს "სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი ჰარმონია"-ს სახელზე მოქ. ტარიელ საგანელიძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

346 

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

ასანაზღაურებლად 
0,1 

347 

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

ასანაზღაურებლად 
0,1 

348 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ეთერი იაკოფაშვილი-კურტანიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

349 

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

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

350 

შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ნუგზარი უშვერიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

351 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლორენცი ტაბატაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

352 

შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლია მჭედლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

353 

შპს "მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლეილა უბირიას 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

354 

შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ზურაბ ფანცულაიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 

355 

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

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

356 

შპს "ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მერი ქვლივიძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

357 

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

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 
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358 

შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. გედევანი ტერაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

359 

შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ლობჯანიძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,8 

360 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნაზიბროლა აგაჯანოვას (პ/ნ 35001076430) ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

361 

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

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

362 

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

ასანაზღაურებლად 
0,1 

363 

შპს "მერმისი"-ს  სახელზე მოქ. გოდერძი ჯაფოშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,8 

364 

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

ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. კალისტრატე ქასრაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

365 

შპს "თბილისის დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს  სახელზე მოქ. თეა ძიძიგურის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

366 

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

ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ლიანა ზვიადაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,5 

367 

კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. თამილა ხიდაშელის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

368 

შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზი გომართელის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

369 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ციური ცეცხლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

370 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. კახა კეკეკიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,5 

371 

სს "რუსთავის ცენტრალური სავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. როლანდი ყაველაშვილის  ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

372 

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

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,7 

373 

კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ივანე ცინცაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 

374 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლალი ხვედელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

375 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. დარეჯან გოგოლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

376 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მანანა გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

377 

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

ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ავთანდილ ჩხეტიანის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
2,0 

378 

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

ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ეკატერინე ბერიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

379 

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

სოფიო მარგიანის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,7 

380 

სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მარიამ ბერიძის   ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

381 

ა(ა)იპ "პარტნიორობა თავისუფლებისთვის"-ს სახელზე მოქ. არჩილ გელაშვილის   ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

382 

შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. მიხეილი რასოევის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

383 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მერი ციქუბაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

384 

შპს "აკადემიკოს ვახტანგ ბოჭორიშვილის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გრიგოლ წილოსანის  ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,3 

385 

შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. მაყვალა კოროშინაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 
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386 

შპს "ინოვა"-ს სახელზე მოქ. ნინო ბექაურის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,5 

387 

შპს "ინოვა"-ს სახელზე მოქ. ნინო გოგინაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 

388 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მზია ქემაშვილისჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

389 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი კაკუშაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

390 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნათია კალანდაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

391 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლიანა ოსეფაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

392 

კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ვალენტინა ზაიკოვსკაიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

393 

შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლილი გაგნიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

394 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარგო ლუხოშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

395 

სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ოლღა ჯაიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

396 

შპს "ვივამედი"-ს სახელზე მოქ. ნინო მაზმიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

397 

შპს "თიმი-თბილისის მედიცინის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. დინარა ბედიანაშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

398 

შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მარიამ მღებრიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

399 

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

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

400 

შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. მარინა გუშარაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

401 

 შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნატო შავგულიძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

402 

შპს "მერმისი"-ს სახელზე მოქ. ნინო მასხარაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

403 

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

ასანაზღაურებლად 
0,9 

404 

სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამაზ მაზანიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

405 

სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. გიორგი მათიაშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,5 

406 

 შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. ომარ ცუხიშვილის  

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

407 

სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მაია ოლგესაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

408 

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

ასანაზღაურებლად 
0,1 

409 

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

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

410 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი მემარნიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

411 

შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ბელა როდონაიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

412 

შპს "ეს კა იმპექსი"-ს სახელზე მოქ. ბელა როდონაიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

413 

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

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
6,0 

414 

შპს "თბილისის გულისა და სისხლძარღვთა კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ზურაბი ღავთაძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,1 

415 

შპს "ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლევან მაცაბერიძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

416 

შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ბესო მესხიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 
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417 

ქალაქ რუსთავში გიორგაძის ქ. #16-8 -ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქ. მელიტონ ხურცილავას 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 
5,0 

418 

ქალაქ რუსთავში გიორგაძის ქ. #16-4 -ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქ. ალექსანდრე 

დევნოზაშვილის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 
2,0 

419 

შპს "მრავალპროფილური კლინიკა კონსილიუმ მედულა"-ს სახელზე მოქ. ქეთევან ქაშიბაძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,9 

420 

შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მანანა ლონდარიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

421 

შპს "თბილისის ონკოლოგიური დისპანსერი"-ს სახელზე მოქ. მადონა აბრამიშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

422 

 სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. გოდერძი ჩაჩანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

423 

"Hadassah Medical Organization" -ის სახელზე მოქ. ნატალია ბლიაძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო 

მომსახურების დაფინანსების მიზნით 
10,0 

424 

სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ბარბარე გაბრიჭიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

425 

სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ.ნუნუ კიკნაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

426 

სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ვალენტინა მალანჩინას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

427 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლალი გოგსაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

428 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნანული შუბითიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

429 

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

ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. გაბრიელ მიქაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

430 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნაირა ჭაავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

431 

სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნაირა ჭაავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,3 

432 

სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. სერგო ქვრივიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

433 

შპს "ავერსი-ფარმა"-ს  სახელზე მოქ. გულნარა ქვრივიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

434 

 კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ჯემალი ლომიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

435 

შპს "მერმისი"-ს  სახელზე მოქ. ავთანდილ მუზაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

436 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ვალერი მამედოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

437 

კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. სამსონ ქვათაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

438 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. რევაზი ყაჭეიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

439 

შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ნოზაძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

440 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მერი ციქუბაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

441 

შპს "ავერსი-ფარმა"-ს  სახელზე მოქ. ნანი სარალიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

442 

ა(ა)იპ "ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლუკა გაგნიძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

443 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გულნარა ხოხიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,7 

444 

შპს "მერმისი"-ს სახელზე მოქ. მარინე შუბითიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

445 

შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯემალი შვანგირაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

446 

შპს "სხივური მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლალი ლაბაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,5 
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447 

კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ელმა ხანდაველის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

448 

შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. იუზა მარკოზაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

449 

სს "რუსთავის სამშობიარო სახლი"-ს სახელზე მოქ. ნინო ბურჯანაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,4 

450 

შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ილია მირიანაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

451 

შპს "თბილისის დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს  სახელზე მოქ. გიორგი შველიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

452 

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

სახელზე მოქ. ნანა აფციაურის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
1,0 

453 

შპს "ავერსი-ფარმა"-ს  სახელზე მოქ. როზა დონაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,2 

454 

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

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,0 

455 

შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. სოფო ძინძიბაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

456 

შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მარგარიტა ჭიჭიკოშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

457 

კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. მაყვალა ღარიბაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

458 

 შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მერი ტყემალაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

459 

შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნუგზარი ჭოჭუას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

460 რუსთავში მე-12 მ/რ-ში კორპ. #1-207-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული პირების დახმარების მიზნით 16,0 

461 რუსთავში მე-12 მ/რ-ში კორპ. #1-207-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული პირების დახმარების მიზნით 2,0 

462 რუსთავში მე-12 მ/რ-ში კორპ. #1-207-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული პირების დახმარების მიზნით 0,5 

463 რუსთავში მე-12 მ/რ-ში კორპ. #1-207-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული პირების დახმარების მიზნით 5,0 

464 
შპს საქართველოს უნივერსიტეტი-ს სახელზე მოქ. ანანო კაპანაძის სწავლების საბაკალავრო საფეხურზე სწავლის 

საფასურის ასანაზღაურებლად 
1,0 

465 
საქართველოს უსინათლოთა კავშირის "მხედველობის მხრივ შშმ პირთა რეკრეაციისა და რეაბილიტაციის 

პროექტის" დაფინანსების მიზნით 
8,4 

466 
"children's haelthcare of atlanta"- ს სახელზე მოქ. ლილე ნადირაშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო 

მომსახურების დაფინანსების მიზნით 
4,0 

სულ 877.8 
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განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები 

2020 წლის 9 თვის მდგომარეობით გაფორმებულ იქნა 186 ხელშეკრულება საერთო ღირებულებით 18 724,7 ათ. 

ლარი, მათ შორის: 

➢ გამარტივებული შესყიდვის შედეგად - 97 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 1 700,4 ათ ლარი, მათ 

შორის: 

• გამარტივებული შესყიდვა (მონეტარული ზღვრების გათვალისწინებით და კანონით გათვალისწინებული 

სხვა შემთხვევა) – 57 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 111,7 ათ. ლარი. 

• გადაუდებელი აუცილებლობის ფარგლებში - 36 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 1 377,1 ათ. ლარი. 

• ექსკლუზიური უფლებამოსილების ფარგლებში - 4 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 211,6 ათ 

ლარი. 

➢ ელექტრონული ტენდერის შედეგად - 65 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 16 512,9 ათ. ლარი. 

➢ კონსოლიდირებული ტენდერის შედეგად - 24 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 511,3 ათ. ლარი. 

 

 

ელექტრონული 
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