
№ მიმღები თარიღი თანხა დანიშნულება

1  შპს ,,პორტა ბათუმი" 1/28/2019 2587.20
მიღებისა და ოფიციალური სადილის ხარჯი  (მიმდინარე 

წლის ხარჯი).

2 შპს ,,გრიინ ინვესტ" 1/31/2019 572.88
 მიღებისა და ოფიციალური სადილის ხარჯი  (მიმდინარე 

წლის ხარჯი).

3 შპს ,,ბადაგი" 2/13/2019 93.00 სტუმრებისათვის ჩურჩხელების შეძენა.

4 შპს ,,პორტა ბათუმი" 2/18/2019 3364.90
მიღებისა და ოფიციალური სადილის ხარჯი  (მიმდინარე 

წლის ხარჯი).

5 შპს ,,აქვა გეო" 3/6/2019 216.00 წყალი "სნო"-ს შეძენა.

6
შპს ,,აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი"
3/7/2019 192.00 წყალი "ბორჯომი'-ს შეძენა.

7 შპს Batumi car tour 3/13/2019 300.00
სატრანსპორტო მომსახურების და მგზავრობის ხარჯი  

(მიმდინარე წლის ხარჯი).

8 შპს ,,აჭარული ღვინის სახლი" 3/25/2019 2144.34
მიღებისა და ოფიციალური სადილის ხარჯი  (მიმდინარე 

წლის ხარჯი).

9 შპს ,,აქვა გეო" 3/25/2019 216.00 წყალი "სნო"-ს შეძენა.

10
შპს ,,აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი"
3/25/2019 192.00 წყალი "ბორჯომი'-ს შეძენა.

11 ი/მ ,,ნესტან შერვაშიძე" 3/25/2019 100.00 ყვავილების თაიგულის შეძენა.

12 შპს ,,პორტა ბათუმი" 3/29/2019 5130.40
მიღებისა და ოფიციალური სადილის ხარჯი  (მიმდინარე 

წლის ხარჯი).

13 შპს ,,ტურინვესტი" 3/29/2019 412.04 სასტუმროს მომსახურეობის ხარჯი.

14 შპს ,,გრიინ ინვესტ" 3/29/2019 2006.84
მიღებისა და ოფიციალური სადილის ხარჯი  (მიმდინარე 

წლის ხარჯი).

15 შპს "Batumi car tour" 3/29/2019 720.00 ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯი.

16 შპს "Batumi car tour" 4/2/2019 600.00 ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯი.

17 შპს "აჭარული ღვინის სახლი" 4/25/2019 1497.10
მიღებისა და ოფიციალური სადილის ხარჯი  (მიმდინარე 

წლის ხარჯი).

18 შპს "ზარაფხანა" 4/30/2019 624.50 სუვენირების შეძენა.

19
შპს ,,აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი"
4/30/2019 192.00 წყალი "ბორჯომი'-ს შეძენა.

20 შპს აქვა გეო 4/30/2019 216.00 წყალი "სნო"-ს შეძენა.

21 შპს ,,პორტა ბათუმი" 4/30/2019 1793.00
მიღებისა და ოფიციალური სადილის ხარჯი  (მიმდინარე 

წლის ხარჯი).

22 შპს ,,გრიინ ინვესტ" 5/3/2019 785.84
მიღებისა და ოფიციალური სადილის ხარჯი  (მიმდინარე 

წლის ხარჯი).

23 შპს ,,გრიინ ინვესტ" 5/3/2019 1413.28
მიღებისა და ოფიციალური სადილის ხარჯი  (მიმდინარე 

წლის ხარჯი).

26 შპს ,,აქვა გეო" 5/23/2019 216  წყალი "სნო"-ს შეძენა.

ინფორმაცია
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27 შპს ,,Batumi car tour" 6/3/2019 530  სატრანსპორტო მომსახურების და მგზავრობის ხარჯი.  

28 შპს ,,აქვა გეო" 6/7/2019 216 წყალი "სნო"-ს შეძენა.

6/10/2019 175.42

6/10/2019 17.9

6/10/2019 701.68

32 ი/მ ,,მანანა ბოლქვაძე" 6/12/2019 82 სტუმრებისათვის ნამცხვრების შეძენა.

33
შპს ,,აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი"
6/13/2019 288 მინერალური წყალი "ბორჯომი"-ს შეძენა.

34 შპს ,,აჭარული ღვინის სახლი" 6/26/2019 201.3 მიღებისა და ოფიციალური სადილის ხარჯი.

სულ: 27797.62

29 ფ/პ ,,პაატა ორაგველიძე"
კულტურული პროგრამისათვის დაქირავებული გახმოვანების 

აპარატურა.


