
ოლქი უბანი სახელი გვარი თანამდებობა დამნიშნავი

80 1 რაულ ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

80 1 ჯუმბერ შარაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

80 1 ამირან ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 1 თენგიზ გათენაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 1 მერაბი ტაკიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 1 იმედა ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 1 ვაჟა აბულაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

80 1 ზურაბ დიასამიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

80 1 თეონა შარაშიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

80 1 ირმა ბარამიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

80 1 ზებურ თებიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

80 1 გიორგი შაქარაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

80 1 რუიზან ნებაძე მოადგილე                                          ოლქი

80 2 მერაბ დიასამიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

80 2 ლელა სალაძე კომისიის მდივანი                                  საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

80 2 პაატა ბეჟანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 2 დავით დიასამიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 2 ნატო დიასამიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 2 ზეინაბ კონცელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 2 მემედ დიასამიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

80 2 არჩილ დიასამიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

80 2 ზვიად ბეჟანიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

80 2 ნათია დიასამიძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

80 2 ნატო დიასამიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

80 2 სამსონ ბარამიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

80 2 იამზე ბარამიძე მოადგილე                                          ოლქი
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80 3 ამირან ღონიაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

80 3 ნატო შარაბიძე კომისიის მდივანი                                  საქართველოს კონსერვატიული პარტია

80 3 რუსუდან ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 3 ზებურ თურმანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 3 მარინე ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 3 შოთა ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 3 რომან თურმანიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

80 3 თამილა ემირიძე-ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

80 3 მზია გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

80 3 ლუიზა ბასილაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

80 3 ეკატერინე ქაჯაია-კომახიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

80 3 გიორგი დევაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

80 3 ლიანა შერვაშიძე მოადგილე                                          ოლქი

80 4 აბდულ ვაშაყმაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

80 4 ნარგული ბარამიძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

80 4 ვახტანგ ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 4 რამაზი ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 4 ქემალ სალაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 4 მანუჩარ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 4 მალხაზ ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

80 4 ზვიად ცინცაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

80 4 ჯემალ შაქარაძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

80 4 ირმა დიასამიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

80 4 გულნარა ვარშანიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

80 4 თამარა შაქარაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

80 4 ვაჟა ფარტენაძე მოადგილე                                          ოლქი

80 5 ნადიმ ზანაქიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

80 5 ცისანა ტარიელაძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

80 5 ნათელა ანანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 5 მაია ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

საარჩევნო უბანი # 4
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80 5 ლიანა კონცელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 5 ბადრი სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 5 ლამარა მორთულაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

80 5 ნონა დავითაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

80 5 ვახტანგ ცინცაძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

80 5 ელიზბარ მამუჭაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

80 5 სულიკო ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

80 5 ლიანა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

80 5 ნანა ბარამიძე მოადგილე                                          ოლქი

80 6 მინდია არძენაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

80 6 სოფიო არძენაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

80 6 ხასან ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 6 ეკატერინე გაბაიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 6 ამირან მგელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 6 ირაკლი ტაკიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 6 ტარიელ არძენაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

80 6 ბადრი არძენაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

80 6 ანზორ არძენაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

80 6 გიული არძენაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

80 6 ნანი ქავჟარაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

80 6 დონარი ზაქარაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

80 6 დავით ავალიანი მოადგილე                                          ოლქი

80 7 ზვიად არძენაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

80 7 თამარ ბერიძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

80 7 დარიკო არძენაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 7 ცისანა ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 7 ჟუჟუნა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 7 თეა მამუჭაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 7 ზია სურგულაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

80 7 ელზა გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

80 7 ტარიელ გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

საარჩევნო უბანიN 6
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80 7 დავით ალიშანიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

80 7 რაულ გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

80 7 მაგული ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

80 7 ტარიელ დიასამიძე მოადგილე                                          ოლქი

80 8 თემურ ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

80 8 გოჩა ბერიძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

80 8 ნანი ბალაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 8 დალი ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 8 მაია ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 8 ეთერ ცინცაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 8 ნოდარ ბერიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

80 8 ვაჟა ბალაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

80 8 ციური ჭაღალიძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

80 8 მანანა ბერიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

80 8 ცისნამი ბერიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

80 8 გიორგი ბერიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

80 8 შალვა ბერიძე მოადგილე                                          ოლქი

80 9 თამაზ ჩხუბაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

80 9 ნაზი მანველიძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

80 9 ია ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 9 ნოდარ ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 9 მამია მანველიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 9 მზიური მანველიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 9 ჟუჟუნა ზოიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

80 9 მერაბ ბერიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

80 9 ზვიად ჩხუბაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

80 9 გია ჩხუბაძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

80 9 ნონა ჩხუბაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

80 9 მადონა მანველიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

80 9 ჯემალ ცინცაძე მოადგილე                                          ოლქი

საარჩევნო უბანი # 8

საარჩევნო უბანი # 9



80 10 ოთარ ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

80 10 გელა მჟავანაძე კომისიის მდივანი                                  მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

80 10 მარინა ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 10 თამილა ზოიძე-მახარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 10 თინა იმნაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 10 ნინო ცინცაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 10 გია ბერიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

80 10 ზაურ ხარაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

80 10 კახაბერ ხარაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

80 10 ნიაზ აბულაძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

80 10 სარდიონ ზაქარაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

80 10 ნოდარ ზაქარაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

80 10 რომან ხარაძე მოადგილე                                          ოლქი

80 11 რომან ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

80 11 მალვინა აბულაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

80 11 ბულბულ ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 11 ნაირა ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 11 ანიკო ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 11 ფრიდონ ქობულაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 11 რაულ ჯაბნიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

80 11 გიგა ქობულაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

80 11 იმედა ბერიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

80 11 თენგიზ ბერიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

80 11 ამირან ჯაბნიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

80 11 ნინო ტარიელაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

80 11 გუგული ანანიძე მოადგილე                                          ოლქი

80 12 რეზო ნიჟარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

80 12 ბადრი შავიშვილი კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

80 12 მაგული ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

საარჩევნო უბანი # 10

საარჩევნო უბანი # 11

საარჩევნო უბანი # 12



80 12 ზეინაბ გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 12 თეონა კვირიკაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 12 თამილა მახაჭაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 12 ოთარ ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

80 12 ნათელა შავიშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

80 12 ჯუმბერ გორგილაძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

80 12 თამთა კონცელიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

80 12 ნატო მახაჭაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

80 12 მელანო ვარშანიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

80 12 მერიკო შავაძე მოადგილე                                          ოლქი

80 13 რუსლან ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

80 13 ჩიტო გათენაძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

80 13 ლევან ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 13 მერაბი ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 13 ბადრი კონცელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 13 ფრიდონ სირაბიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 13 საიმე დავითაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

80 13 რამაზ გორგაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

80 13 ლიანა ასამბაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

80 13 მარიანა კონცელიძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

80 13 ლევან სირაბიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

80 13 მანანა ბერიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

80 13 ვარდო ბერიძე მოადგილე                                          ოლქი

80 14 რევაზ საფარიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

80 14 მზია საფარიძე კომისიის მდივანი                                  მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

80 14 ანზორ მადაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 14 ვლადიმერ საფარიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 14 ნუგზარ ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 14 ხათუნა ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 14 გოჩა დავითაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

80 14 ელგუჯა ცინცაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

საარჩევნო უბანი # 14

საარჩევნო უბანი # 13



80 14 მაკა დევაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

80 14 კახა ვარშანიძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

80 14 ლელა ვერძაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

80 14 ნატო ჯიჯავაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

80 14 იზოლდა ჯაფარიძე მოადგილე                                          ოლქი

80 15 როლანდ კობალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

80 15 მანუჩარ კახიძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

80 15 მზიანა ბასილაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 15 ემზარ ბედინაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 15 ეთერ ჟოჟაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 15 ნინო ტარიელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 15 ელზა კობალაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

80 15 ზურაბ კობალაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

80 15 ანზორ წულუკიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

80 15 ფრიდონ ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

80 15 მალხაზ დარჩიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

80 15 ბეგლარ შავლიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

80 15 ჯაბა გოჩაძე მოადგილე                                          ოლქი

80 16 რემზი ბეჟანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

80 16 ლიანა გორგილაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

80 16 მზევინარ ასამბაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 16 ვარდო ვარშანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 16 ლელა თედორაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 16 ციცინო საკანდელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 16 დარეჯან კეკელიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

80 16 ბეგლარ ღოღობერიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

80 16 მაყვალა ვერძაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

80 16 მურმან ღოღობერიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

80 16 ლევან ვერძაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

80 16 მირზა დევაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

საარჩევნო უბანი # 15

საარჩევნო უბანი # 16



80 16 ჯემალ ბეჟანიძე მოადგილე                                          ოლქი

80 17 ელგუჯა ირემაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

80 17 ლენა კახიძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

80 17 მზია ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 17 იაშა კურცხალიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 17 მირზა ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 17 მანანა ცინცაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 17 არჩილ კახიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

80 17 ირმა შერვაშიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

80 17 ვაჟა ხაბაძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

80 17 ფერიდე კახიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

80 17 გენადი ღოღობერიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

80 17 ინდირა შაქარაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

80 17 ილია ფარსენაძე მოადგილე                                          ოლქი

80 18 აკაკი ხალვაში კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

80 18 ნატალია მახარაძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

80 18 მირალ თურმანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 18 ნუგზარ ლამპარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 18 მალხაზ საკანდელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 18 ნევრო შარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 18 ბადრი თურმანიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

80 18 ამირან შარაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

80 18 მერაბ თურმანიძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

80 18 ოთარ თურმანიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

80 18 დავით შარაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

80 18 ზაურ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

80 18 სელმან საკანდელიძე მოადგილე                                          ოლქი

80 19 ზებურ ჯიჯავაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

80 19 ლუიზა ქართველიშვილი კომისიის მდივანი                                  საქართველოს კონსერვატიული პარტია

საარჩევნო უბანი # 17

საარჩევნო უბანი # 18

საარჩევნო უბანი # 19



80 19 ამირან კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 19 გია ჯიჯავაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 19 ოთარ ჯიჯავაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 19 ტარიელ ჯიჯავაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 19 ანზორ თურმანიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

80 19 რამაზ თურმანიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

80 19 ნესტან მახარაძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

80 19 ემზარ თურმანიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

80 19 ჯუმბერ თურმანიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

80 19 მურმან კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

80 19 ჯემალ კაკაბაძე მოადგილე                                          ოლქი

80 20 ბადრი შერვაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

80 20 მირონ გორგაძე კომისიის მდივანი                                  მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

80 20 მერაბ ბასილაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 20 გოჩა ბაჯელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 20 რაულ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 20 აკაკი ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 20 ზვიად დუმბაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

80 20 მამული ზოიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

80 20 ლევან ასამბაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

80 20 მელანო სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

80 20 ნიაზ შერვაშიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

80 20 რეზო ჭაღალიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

80 20 ბადრი ბაჯელიძე მოადგილე                                          ოლქი

80 21 მერაბ დუმბაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

80 21 ალექსანდრე დუმბაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

80 21 გენადი დუმბაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 21 დანიელ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 21 ოთარ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 21 ციცინო დუმბაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 21 ამირან დუმბაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

saarCevno ubani #21

saarCevno ubani #20



80 21 ტარიელ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

80 21 რამაზი დუმბაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

80 21 მინდია დუმბაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

80 21 იმედო დუმბაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

80 21 ვაჟა დუმბაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

80 21 უშანგი დუმბაძე მოადგილე                                          ოლქი

80 22 ბადრი შავლიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

80 22 ჯუნა შავლიძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

80 22 გულთამზე აბულაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 22 ლიანა აბულაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 22 თემურ სამნიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 22 სულიკო სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 22 ბადრი ქადიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

80 22 ჯამბულ შავლიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

80 22 არჩილ შავლიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

80 22 მაია სამნიძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

80 22 ზურაბ ღოღობერიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

80 22 ედნარ ძნელაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

80 22 ასმათ სამნიძე მოადგილე                                          ოლქი

80 23 რამაზ გოგუაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

80 23 ედნარ ფარტენაძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

80 23 გელა მახარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 23 გენადი მახარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 23 მარადი ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 23 ნათია ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 23 ლევან გოგუაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

80 23 ჯამბულ ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

80 23 ჯემალ ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

80 23 მზია მახარაძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

80 23 იამზე მახარაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

saarCevno ubani #22

saarCevno ubani #23



80 23 ზვიად ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

80 23 მზია სალაძე მოადგილე                                          ოლქი

80 24 მერაბ დევაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

80 24 ნაზიკო ფარტენაძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

80 24 მარინე დევაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 24 რუსლან თებიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 24 ნუგზარ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 24 რევაზ ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 24 ქემალ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

80 24 რევაზ დევაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

80 24 ნარგიზ თებიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

80 24 გულვარდ თებიძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

80 24 ზაურ თებიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

80 24 ლია დევაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

80 24 ოთარ სურმანიძე მოადგილე                                          ოლქი

80 25 ბადრი ბოლქვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

80 25 ნანული დიასამიძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

80 25 მერაბ ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 25 ნუგზარ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 25 მალხაზ ირემაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 25 ისმაილ ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 25 ნუგზარ ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

80 25 მანანა დიასამიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

80 25 მაგული კილაძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

80 25 ლალი ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

80 25 ლევან დიასამიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

80 25 სულიკო ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

80 25 სარდიონ ბერიძე მოადგილე                                          ოლქი

80 26 ავთანდილ ანანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

saarCevno ubani #24

saarCevno ubani #25

saarCevno ubani@#26



80 26 ნაირა მიქელაძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

80 26 გურამ ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 26 ზია ვასაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 26 ჯემალ მამუჭაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 26 ალექსანდრე ქარცივაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 26 ხასან აბაშიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

80 26 ჯუმბერ გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

80 26 დავით ირემაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

80 26 ემზარ ბერიძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

80 26 ნოდარ ბერიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

80 26 ინდირა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

80 26 ჯემალ ანანიძე მოადგილე                                          ოლქი

80 27 ოთარ ბოლქვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

80 27 რევაზ ბერიძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

80 27 ზურაბ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 27 ბიძინა დიასამიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 27 ჟუჟუნა კონცელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 27 აბდულ ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 27 ნოდარ გეგიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

80 27 გურამ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

80 27 ისმაილ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

80 27 ილია გეგიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

80 27 თემურ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

80 27 თეა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

80 27 ზია თავდგირიძე მოადგილე                                          ოლქი

80 28 მერაბ სანიკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

80 28 ალი ხალვაში კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

80 28 ლევან ბალაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 28 თემურ სანიკიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 28 ეთერ ქათამაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 28 ჯემალ ხალვაში კომისიის წევრი                                    ოლქი

saarCevno ubani #27

saarCevno ubani #28



80 28 ვახტანგ ბერიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

80 28 ემზარ კეკელიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

80 28 ციური კეკელიძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

80 28 თამარ ბალაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

80 28 მურად ხალვაში კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

80 28 მინდია მახარაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

80 28 ემზარ დიასამიძე მოადგილე                                          ოლქი

80 29 მალხაზ თედორაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

80 29 ირმა გაბოძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

80 29 ზაქრო ბარამიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 29 რომან ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 29 ლია ვაშაყმაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 29 ზურაბ ფალავანდიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 29 ინგა ბერიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

80 29 ირაკლი ბერიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

80 29 იზოლდა ბარამიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

80 29 ნარგიზ ბერიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

80 29 ასმათ ბერიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

80 29 ბეგლარ ძნელაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

80 29 ლევან ბერიძე მოადგილე                                          ოლქი

80 30 დავით თედორაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

80 30 ვაჟა ბერიძე კომისიის მდივანი                                  მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

80 30 გულნაზ ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 30 ზაირა ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 30 მერაბ ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 30 სოფიო თედორაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 30 დავით ბერიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

80 30 ანზორ თედორაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

80 30 ვაჟა ბერიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

80 30 ზაზა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

saarCevno ubani #29

saarCevno ubani #30



80 30 გოჩა ბერიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

80 30 ნაზი ბერიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

80 30 ჯემალ ბერიძე მოადგილე                                          ოლქი

80 31 ნოდარ კონცელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

80 31 ვაჟა ბერიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

80 31 ზებური ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 31 რემზი მახარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 31 ავთანდილ შანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 31 მზევინარ წითელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

80 31 ზაურ გოლომანიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

80 31 მურმან აბაშიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

80 31 ბადრი ბერიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

80 31 ნინო აბაშიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

80 31 თამაზ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

80 31 ფრიდონ ბერიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

80 31 ილია ბერიძე მოადგილე                                          ოლქი

saarCevno ubani #31


