
olqi ubani გვარი სახელი თანამდებობა damniSnavi

82

82 1 ცეცხლაძე მაყვალა თავმჯდომარე ოლქი

82 1 დავითაძე ნოდარ მოადგილე ოლქი

82 1 არძენაძე ციურ ოლქი

82 1 დავითაძე რუსუდან ოლქი

82 1 სურმანიძე- მზია ოლქი

82 1 დავითაძე

82 1 მაკარაძე ხათუნა ოლქი

82 1 დავითაძე მავილე ნაც.მოძრაობა

82 1 მიქელაძე იამზე მდივანი ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 1 აბულაძე მარინე ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 1 მაკარაძე ლამზირა ევროპელი დემოკრატები

82 1 დავითაძე დავით საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 1 დავითაძე რამაზ კონსერვატ. პარტია

82 1 დავითაძე დავით მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 2 დავითაძე ვახტანგ თავმჯდომარე ოლქი

82 2 დავითაძე ფრიდონ მოადგილე ოლქი

82 2 დავითაძე გოჩა ოლქი

82 2 დავითაძე დავით ოლქი

82 2 დარჩიძე დარიკო ოლქი

82 2 სვანიძე ზინა ოლქი

82 2 დავითაძე მიხეილ ნაც. მოძრაობა

82 2 დავითაძე ლაშა ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 2 დავითაძე ბესიკ ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 2 დავითაძე მზია მდივანი ევროპელი დემოკრატები

82 2 დავითაძე ზაურ საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 2 დავითაძე მარიამ კონსერვატ. პარტია

82 2 დავითაძე დავით მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 3 ზოიძე ირაკლი თავმჯდომარე ოლქი

82 3 დიასამიძე ზვიად მოადგილე ოლქი

82 3 ზოიძე ნოდარ ოლქი

82 3 ზოიძე თეიმურაზ ოლქი

82 3 ზოიძე ლევან ოლქი

82 3 ქარცივაძე ლიანა ოლქი

82 3 ზურაბაშვილი გოჩა ნაც. მოძრაობა

82 3 ჩხეიძე გიორგი ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 3 დავითაძე გოჩა მდივანი ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 3 ზოიძე ფრიდონ ევროპელი დემოკრატები

82 3 დავითაძე როლანდ საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 3 დიასამიძე მურმან კონსერვატ. პარტია

82 3 ზოიძე დარინა მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 4 მახარაძე ბადრი თავმჯდომარე ოლქი

82 4 მიქელაძე შალვა მოადგილე ოლქი

82 4 დიასამიძე მაყვალა ოლქი

82 4 ირემაძე ჟუჟუნა ოლქი

82 4 ზოიძე ლელა ოლქი

82 4 დიასამიძე მაყვალა ოლქი

82 4 დუმბაძე ბადრი ნაც. მოძრაობა

82 4 დავითაძე ლიანა ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 4 დუმბაძე რუსუდან ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 4 შარაშიძე სოფიო ევროპელი დემოკრატები

82 4 დიასამიძე ოთარ საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 4 დარჩიძე ნოდარ მდივანი კონსერვატ. პარტია

82 4 დუმბაძე ნესტან მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82 შუახევის საოლქო საარჩევნო კომისია

                                    საარჩევნო უბანი #1                      

                                      საარჩევნო უბანი #3                     

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა სია

                                       საარჩევნო უბანი #4                                    

                                  საარჩევნო უბანი #2



82

82 5 ქათამაძე მურმან თავმჯდომარე ოლქი

82 5 კილაძე ზურაბ მოადგილე ოლქი

82 5 ტარიელაძე დურსუნ ოლქი

82 5 ამაღლობელი მაგული ოლქი

82 5 ცენტერაძე ჯემალ ოლქი

82 5 ცეცხლაძე გოჩა ოლქი

82 5 ჯაყელი ზვიად ნაც. მოძრაობა

82 5 დუმბაძე გულთამზე ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 5 ჯაყელი დურსუნ მდივანი ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 5 ჯაყელი თამაზ ევროპელი დემოკრატები

82 5 ჯაყელი დიოგენ საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 5 მამალაძე გიორგი კონსერვატ. პარტია

82 5 ქათამაძე რეზო მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 6 ჭაღალიძე ვახტანგ თავმჯდომარე ოლქი

82 6 ბერიძე გურამ მოადგილე ოლქი

82 6 ქარცივაძე ნოდარ ოლქი

82 6 მსახურაძე შუშანა ოლქი

82 6 დუმბაძე ოთარ ოლქი

82 6 დარჩიძე მერაბ ოლქი

82 6 ჭაღალიძე თეიმურაზ ნაც. მოძრაობა

82 6 ჯაყელი ლევან ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 6 ტარიელაძე ნანი ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 6 გოგრაჭაძე მაყვალა ევროპელი დემოკრატები

82 6 ყიფიანი ფატმან საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 6 დიასამიძე ნიკო კონსერვატ. პარტია

82 6 დუმბაძე დავით მდივანი მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 7 ყიფიანი თორნიკე ოლქი

82 7 ქარცივაძე სიმონ მოადგილე ოლქი

82 7 მჟავანაძე რევაზ ოლქი

82 7 ქათამაძე ავთანდილ ოლქი

82 7 მჟავანაძე ჯემალ თავმჯდომარე ოლქი

82 7 ქარცივაძე ჯემალ ოლქი

82 7 კონცელიძე მალხაზ ნაც. მოძრაობა

82 7 ქათამაძე მინდია ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 7 ჯაყელი მერი მდივანი ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 7 ქათამაძე მელანო ევროპელი დემოკრატები

82 7 კონცელიძე ციალა  საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 7 ქათამაძე ნუკრი კონსერვატ. პარტია

82 7 ქარცივაძე მზევინარ მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 8 შარაშიძე ლევან თავმჯდომარე ოლქი

82 8 ტარიელაძე მალხაზ მოადგილე ოლქი

82 8 ტარიელაძე ლეილა ოლქი

82 8 მჟავანაძე ბადრი ოლქი

82 8 შარაშიძე დალი ოლქი

82 8 შარაშიძე ემზარ ოლქი

82 8 ტარიელაძე თამაზ ნაც. მოძრაობა

82 8 ტარიელაძე ტარიელ ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 8 ქათამაძე თამარ ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 8 მჟავანაძე ალექსანდრე მდივანი ევროპელი დემოკრატები

82 8 ცენტერაძე გენადი საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 8 მსახურაძე დემურ კონსერვატ. პარტია

82 8 დავითაძე რომან მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 9 ფუტკარაძე ზვიად ოლქი

82 9 ფუტკარაძე ოთარ მოადგილე ოლქი
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82 9 ფუტკარაძე რუბენ თავმჯდომარე ოლქი

82 9 ფუტკარაძე მერაბ ოლქი

82 9 ფუტკარაძე ზვიად ოლქი

82 9 ფუტკარაძე მალხაზ ოლქი

82 9 ფუტკარაძე გენად ნაც. მოძრაობა

82 9 ფუტკარაძე ალი ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 9 ფუტკარაძე დათო ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 9 ფუტკარაძე თეონა მდივანი ევროპელი დემოკრატები

82 9 ფუტკარაძე რევაზ საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 9 ფუტკარაძე ბესიკ კონსერვატ. პარტია

82 9 აბუსელიძე- ნაირა მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82 ფუტკარაძე

82

82 10 გოგიტიძე რამაზ თავმჯდომარე ოლქი

82 10 აბაშიძე რომან მოადგილე ოლქი

82 10 მუკუტაძე ლამზირა ოლქი

82 10 თავდგირიძე შუშანა ოლქი

82 10 გოგიტიძე რევაზ ოლქი

82 10 აბაშიძე ემზარ ოლქი

82 10 აბაშიძე გელა ნაც. მოძრაობა

82 10 ბათაძე ბადრი მდივანი ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 10 ბათაძე შალვა ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 10 გოგიტიძე ილარიონ ევროპელი დემოკრატები

82 10 გოგიტიძე შოთა საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 10 თოიძე ლია კონსერვატ. პარტია

82 10 გოგიტიძე გულად მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82

82 11 ბერიძე არჩილ თავმჯდომარე ოლქი

82 11 ფუტკარაძე მურად მოადგილე ოლქი

82 11 აბაშიძე ნაზიბროლა ოლქი

82 11 ფუტკარაძე ცისნამი ოლქი

82 11 ბათაძე ნათელა ოლქი

82 11 მიქელაძე დარიკო ოლქი

82 11 ფუტკარაძე შოთა ნაც. მოძრაობა

82 11 ბერიძე თემურ ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 11 ფუტკარაძე რეზო ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 11 ბერიძე ფატი მდივანი ევროპელი დემოკრატები

82 11 მიქელაძე მარინა საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 11 თავდგირიძე იამზე კონსერვატ. პარტია

82 11 ფუტკარაძე მზია მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 12 გოგიტიძე გენად ოლქი

82 12 გოგიტიძე ბადრი მოადგილე ოლქი

82 12 გოგიტიძე ნოდარ ოლქი

82 12 გოგიტიძე ლევან თავმჯდომარე ოლქი

82 12 ბერიძე-გოგიტიძე მარინა ოლქი

82 12 ივანაძე რუსუდან ოლქი

82 12 გოგიტიძე ვაჟა ნაც. მოძრაობა

82 12 გოგიტიძე ინგა ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 12 გოგიტიძე იაშა მდივანი ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 12 გოგიტიძე გია ევროპელი დემოკრატები

82 12 მაკარაძე ალიოშა საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 12 გოგიტიძე ნუგზარ კონსერვატ. პარტია

82 12 ფუტკარაძე რომან მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 13 დიასამიძე თამაზ თავმჯდომარე ოლქი

82 13 თავდგირიძე დანიელ მოადგილე ოლქი

82 13 დიასამიძე ხასან ოლქი

82 13 ფუტკარაძე ირმა ოლქი

82 13 მელაძე ზარიდა ოლქი

82 13 ფუტკარაძე ლიანა ოლქი

                                   საარჩევნო უბანი #10                          

                                საარჩევნო უბანი  #11                             

                                    საარჩევნო უბანი#12                               

                                     საარჩევნო უბანი  #13                              



82 13 ფუტკარაძე თინა ნაც. მოძრაობა

82 13 ფუტკარაძე ნათია მდივანი ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 13 ფუტკარაძე რომან ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 13 ფუტკარაძე ბონდო ევროპელი დემოკრატები

82 13 ფუტკარაძე შოთა საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 13 ზოიძე ჟუჟუნა კონსერვატ. პარტია

82 13 დიასამიძე თამაზ მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 14 ხიმშიაშვილი ელგუჯა თავმჯდომარე ოლქი

82 14 ხიმშიაშვილი თემურ მოადგილე ოლქი

82 14 ხიმშიაშვილი ემზარ ოლქი

82 14 კეკელიძე ასლან ოლქი

82 14 კეკელიძე ვამეხ ოლქი

82 14 კაკალაძე ირმა ოლქი

82 14 უშარიძე ოთარ ნაც. მოძრაობა

82 14 დავითაძე რამაზ მდივანი ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 14 კაკალაძე ნუგზარი ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 14 ზოიძე ია ევროპელი დემოკრატები

82 14 კაკალაძე ნატო საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 14 ხიმშიაშვილი ბიჭიკო კონსერვატ. პარტია

82 14 კაკალაძე შოთა მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 15 მახარაძე რამაზ თავმჯდომარე ოლქი

82 15 ბერიძე ირინა მდივანი ოლქი

82 15 დიასამიძე ზურაბ ოლქი

82 15 აბაშიძე არჩილ ოლქი

82 15 დუმბაძე თინა ოლქი

82 15 დუმბაძე პაატა მოადგილე ოლქი

82 15 მახარაძე რევაზ ნაც. მოძრაობა

82 15 ხილაძე გურამ ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 15 მამულაძე ოთარ ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 15 ბერიძე გიორგი ევროპელი დემოკრატები

82 15 ხილაძე ირინა  საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 15 დიასამიძე ალბერტ კონსერვატ. პარტია

82 15 დიასამიძე კახა მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 16 მამულაძე რომან თავმჯდომარე ოლქი

82 16 მიქელაძე ირაკლი მოადგილე ოლქი

82 16 მიქელაძე ლიანა ოლქი

82 16 მიქელაძე ადემ ოლქი

82 16 მამულაძე ნოდარ ოლქი

82 16 კეკელიძე მედეა ოლქი

82 16 მიქელაძე აკაკი ნაც. მოძრაობა

82 16 ქამადაძე ქეთევან მდივანი ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 16 მიქელაძე იამზე ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 16 მამულაძე ნათელა ევროპელი დემოკრატები

82 16 ხიმშიაშვილი მიხეილ საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 16 მამულაძე ნარგიზ კონსერვატ. პარტია

82 16 მიქელაძე ნარგიზ მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 17 მიქელაძე გოჩა თავმჯდომარე ოლქი

82 17 მიქელაძე ზვიად მოადგილე ოლქი

82 17 მიქელაძე გივი ოლქი

82 17 მიქელაძე გიორგი ოლქი

82 17 მიქელაძე რუსლან ოლქი

82 17 მამულაძე ოთარ ოლქი

82 17 მიქელაძე რომან ნაც. მოძრაობა

82 17 დავითაძე მზია ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 17 მიქელაძე რამაზი ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 17 დიასამიძე ჯუმბერ მდივანი ევროპელი დემოკრატები

82 17 მელიქიშვილი ნუგზარ საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 17 ქამადაძე მარინე კონსერვატ. პარტია
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82 17 დავითაძე დარეჯან მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 18 ფუტკარაძე თინა თავმჯდომარე ოლქი

82 18 მაკარაძე თამაზ მოადგილე ოლქი

82 18 მაკარაძე მანუჩარ ოლქი

82 18 მაკარაძე ჯემალ ოლქი

82 18 მაკარაძე ომარ ოლქი

82 18 ქარცივაძე თენგიზ ოლქი

82 18 ქარცივაძე მამუკა ნაც. მოძრაობა

82 18 მაკარაძე გურამ ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 18 მაკარაძე მზიური მდივანი ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 18 მაკარაძე ირმა ევროპელი დემოკრატები

82 18 მაკარაძე ლია საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 18 ფუტკარაძე ვარდო კონსერვატ. პარტია

82 18 მაკარაძე დარიკო მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 19 ფუტკარაძე ნოდარ თავმჯდომარე ოლქი

82 19 ფუტკარაძე ოთარ მოადგილე ოლქი

82 19 ფუტკარაძე ლალი ოლქი

82 19 ფუტკარაძე დავით ოლქი

82 19 ფუტკარაძე შუშანა ოლქი

82 19 ცეცხლაძე ნატო ოლქი

82 19 ფუტკარაძე შოთა ნაც. მოძრაობა

82 19 დიასამიძე რომან მდივანი ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 19 ბერიძე ნადია ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 19 ფუტკარაძე ლალი ევროპელი დემოკრატები

82 19 ბერიძე ომარ საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 19 ფუტკარაძე ვლადიმერ კონსერვატ. პარტია

82 19 ფუტკარაძე გიორგი მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 20 ფუტკარაძე გელა თავმჯდომარე ოლქი

82 20 ფუტკარაძე ავთანდილ მოადგილე ოლქი

82 20 მახარაძე გენად ოლქი

82 20 მახარაძე გოგი ოლქი

82 20 ცეცხლაძე ნონა ოლქი

82 20 ბერიძე დარიკო ოლქი

82 20 მიქელაძე ვარდო ნაც. მოძრაობა

82 20 ბერიძე დათო ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 20 ბერიძე ჯონი მდივანი ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 20 მიქელაძე ზურაბ ევროპელი დემოკრატები

82 20 მახარაძე რამაზ საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 20 მიქელაძე მზიური კონსერვატ. პარტია

82 20 ფუტკარაძე მადონა მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 21 ზოიძე მერაბ თავმჯდომარე ოლქი

82 21 ფუტკარაძე ომარ მოადგილე ოლქი

82 21 მაკარაძე გელა ოლქი

82 21 ნაკაიძე ზურაბ ოლქი

82 21 ნაკაიძე რევაზ ოლქი

82 21 ნაკაიძე გოჩა ოლქი

82 21 ფუტკარაძე ნაზიბროლა ნაც. მოძრაობა

82 21 კეკელიძე ნაზი ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 21 მაკარაძე ნაზი მდივანი ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 21 ფუტკარაძე ნაზი ევროპელი დემოკრატები

82 21 მაკარაძე მზია საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 21 ცეცხლაძე დავით კონსერვატ. პარტია

82 21 თავდგირიძე ხათუნა მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 22 კეკელიძე ჯემალ თავმჯდომარე ოლქი

82 22 ზოიძე თემურ მოადგილე ოლქი

                                       საარჩევნო უბანი  #19                      

                                       საარჩევნო უბანი #20                        

                                     საარჩევნო უბანი #21                        

                                  საარჩევნო უბანი   #22                                       

saarCevno ubani #18



82 22 დავითაძე რომან ოლქი

82 22 ზოიძე ტარიელ ოლქი

82 22 ზოიძე ოლეგ ოლქი

82 22 ზოიძე ანზორ ოლქი

82 22 აბაშიძე ომარ ნაც. მოძრაობა

82 22 აბაშიძე ნურიალ ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 22 კეკელიძე ადემ ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 22 კეკელიძე ემზარ მდივანი ევროპელი დემოკრატები

82 22 ზოიძე ჯუმბერ  საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 22 აბაშიძე გიული კონსერვატ. პარტია

82 22 ფუტკარაძე ქეთევან მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 23 ფევაძე ნინო თავმჯდომარე ოლქი

82 23 აბუსელიძე იზოლდა მოადგილე ოლქი

82 23 მიქელაძე მანანა ოლქი

82 23 გუნდაძე დარიკო ოლქი

82 23 ზოიძე თემურ ოლქი

82 23 ბეჟანიძე მალხაზ ოლქი

82 23 აბუსელიძე გურამ ნაც. მოძრაობა

82 23 აბუსელიძე ფატი ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 23 ქათამაძე იამზე მდივანი ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 23 ბერიძე მარინე ევროპელი დემოკრატები

82 23 დავითაძე თინა  საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 23 გოგიტიძე ინგა კონსერვატ. პარტია

82 23 ბერიძე დალი მრეწველბა გადაარჩ. საქ.

82

82 24 ხუჯაძე ჯემალ თავმჯდომარე ოლქი

82 24 ცინარიძე შალვა მოადგილე ოლქი

82 24 კეჟერაძე ზებურ ოლქი

82 24 ხუჯაძე ომარ ოლქი

82 24 თურმანიძე გულმინაზ ოლქი

82 24 აბუსელიძე ანზორ ოლქი

82 24 კეჟერაძე თეიმურაზ ნაც. მოძრაობა

82 24 ხუჯაძე მალხაზ ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 24 აბუსერიძე თამარ ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 24 კეჟერაძე ფერიდე ევროპელი დემოკრატები

82 24 ჯაყელი ნინო საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 24 კეჟერაძე შოთა კონსერვატ. პარტია

82 24 ხუჯაძე ფრიდონ მდივანი მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 25 ბერიძე ზვიად თავმჯდომარე ოლქი

82 25 ველიაძე შუშანა მოადგილე ოლქი

82 25 ბერიძე რამაზ ოლქი

82 25 ბერიძე მალხაზ ოლქი

82 25 ბერიძე გენო ოლქი

82 25 მუთიძე გია ოლქი

82 25 თურმანიძე გიული ნაც. მოძრაობა

82 25 აბუსელიძე შუშანა ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 25 ბერიძე რამინ ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 25 ჭაღალიძე აიშე მდივანი ევროპელი დემოკრატები

82 25 დავითაძე რამაზ საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 25 ბერიძე ფრიდონ კონსერვატ. პარტია

82 25 ბერიძე მედიკო მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 26 ბერიძე თამაზ თავმჯდომარე ოლქი

82 26 ვახტანგიძე სიმონ მოადგილე ოლქი

82 26 ჯაფარიძე ნელი ოლქი

82 26 ჯიბლაძე ზაურ ოლქი

82 26 თურმანიძე ჯემალ ოლქი

82 26 ლემსაძე გურამ ოლქი

82 26 ბერიძე უშანგი ნაც. მოძრაობა
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82 26 გოგაძე რამაზ ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 26 ბათაძე ზებურ ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 26 გოგიტიძე ციური მდივანი ევროპელი დემოკრატები

82 26 ბერიძე მერაბ საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 26 თურმანიძე თემურ კონსერვატ. პარტია

82 26 ბერიძე ნატო მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 27 წულუკიძე ჯემალ თავმჯდომარე ოლქი

82 27 ფევაძე ჯემალ მოადგილე ოლქი

82 27 წულუკიძე თამაზ ოლქი

82 27 ჯაფარიძე ნინო ოლქი

82 27 მჟავანაძე ინდირა ოლქი

82 27 ბერიძე ნაზი ოლქი

82 27 გოჩიტიძე ირაკლი ნაც. მოძრაობა

82 27 ბათაძე რამაზ ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 27 ფევაძე ედნარ მდივანი ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 27 დავითაძე ზვიად ევროპელი დემოკრატები

82 27 ბეჟანიძე ნარგიზ საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 27 მიქელაძე ნაზი კონსერვატ. პარტია

82 27 მემიაძე დონარა მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 28 ზოსიძე დათო თავმჯდომარე ოლქი

82 28 თავდგირიძე რამაზ მოადგილე ოლქი

82 28 ივანაძე ვლადიმერ ოლქი

82 28 ივანაძე თენგიზ ოლქი

82 28 ნატარიძე გენად ოლქი

82 28 აბუსელიძე გურამ ოლქი

82 28 ივანაძე რამაზ ნაც. მოძრაობა

82 28 დავითაძე ირინა მდივანი ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 28 ივანაძე ფრიდონ ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 28 მუკუტაძე მიხეილ ევროპელი დემოკრატები

82 28 მუკუტაძე ნაზი საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 28 მუკუტაძე ლევან კონსერვატ. პარტია

82 28 მუკუტაძე მალხაზ მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 29 ფუტკარაძე ნოდარ თავმჯდომარე ოლქი

82 29 ებრალიძე ავთანდილ მოადგილე ოლქი

82 29 ებრალიძე თენგიზ ოლქი

82 29 შამანაძე დალი ოლქი

82 29 ებრალიძე ქეთევან ოლქი

82 29 ბაკურიძე ედნარ ოლქი

82 29 ფუტკარაძე ემზარ ნაც. მოძრაობა

82 29 ფუტკარაძე რომან ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 29 ფუტკარაძე რამაზ ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 29 ებრალიძე ნუგზარ ევროპელი დემოკრატები

82 29 ჯუმუშაძე ივერი საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 29 ებრალიძე თემურ კონსერვატ. პარტია

82 29 ფუტკარაძე ფრიდონ მდივანი მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 30 ფუტკარაძე სიმონ თავმჯდომარე ოლქი

82 30 ფუტკარაძე სოსლან მოადგილე ოლქი

82 30 ფუტკარაძე დიმიტრი ოლქი

82 30 ფუტკარაძე ფრიდონ ოლქი

82 30 ფუტკარაძე მიქაილ ოლქი

82 30 ვაშაყმაძე ვაჟა ოლქი

82 30 ფუტკარაძე ჯემალ ნაც. მოძრაობა

82 30 ფუტკარაძე მურმან ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 30 ფუტკარაძე კუკური მდივანი ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 30 ბოლქვაძე ნათელა ევროპელი დემოკრატები

82 30 ფუტკარაძე აკაკი საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 30 ფუტკარაძე ემზარ კონსერვატ. პარტია
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82 30 დავითაძე ფრიდონ მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 31 ბერიძე ანდრო თავმჯდომარე ოლქი

82 31 ბოლქვაძე როინ მოადგილე ოლქი

82 31 ბოლქვაძე ირაკლი ოლქი

82 31 ჯუმუშაძე მარინა ოლქი

82 31 ფუტკარაძე ზაურ ოლქი

82 31 ბერიძე არჩილ ოლქი

82 31 ცეცხლაძე შოთა ნაც. მოძრაობა

82 31 აბაშიძე ნანა მდივანი ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 31 სურმანიძე ნუგზარ ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 31 ჯაფარიძე გოჩა ევროპელი დემოკრატები

82 31 ცეცხლაძე ზურაბ საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 31 ფუტკარაძე ზაურ კონსერვატ. პარტია

82 31 სურმანიძე ნუგზარ მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 32 სურმანიძე ალექსანდრე თავმჯდომარე ოლქი

82 32 ბოლქვაძე მალხაზ ოლქი

82 32 თავდგირიძე გელა ოლქი

82 32 ფუტკარაძე ბადრი ოლქი

82 32 თავდგირიძე შალვა მოადგილე ოლქი

82 32 თავდგირიძე გერონტი ოლქი

82 32 თავდგირიძე ომარ ნაც. მოძრაობა

82 32 ქიძინიძე შოთა მდივანი ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 32 ფუტკარაძე მარინე ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 32 სურმანიძე გენად ევროპელი დემოკრატები

82 32 სურმანიძე ზვიად საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 32 შაინიძე თენგიზ კონსერვატ. პარტია

82 32 ბოლქვაძე დავით მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 33 ტაკიძე მიხეილ თავმჯდომარე ოლქი

82 33 კილაძე ლევან მოადგილე ოლქი

82 33 ტაკიძე შალვა ოლქი

82 33 ქათამაძე ნოდარ ოლქი

82 33 კილაძე ნუგზარ ოლქი

82 33 კილაძე თამაზ ოლქი

82 33 ქათამაძე გურამ ნაც. მოძრაობა

82 33 ქათამაძე ჯემალ მდივანი ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 33 ქათამაძე ჯამბულ ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 33 ბერიძე ტარიელ ევროპელი დემოკრატები

82 33 ლომინაძე იური საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 33 ლომინაძე თემურ კონსერვატ. პარტია

82 33 ქათამაძე დიმიტრი მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 34 ბოლქვაძე ბადრი თავმჯდომარე ოლქი

82 34 ბოლქვაძე თამაზ ოლქი

82 34 ბოლქვაძე გია ოლქი

82 34 ბერიძე ჯუმბერ მოადგილე ოლქი

82 34 ბერიძე შუქრი ოლქი

82 34 ჭაღალიძე გენო ოლქი

82 34 ართმელაძე სულიკო ნაც. მოძრაობა

82 34 ბერიძე გოჩა ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 34 ტარიელაძე ციცინო ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 34 ჭაღალიძე ნინო მდივანი ევროპელი დემოკრატები

82 34 ართმელაძე ილია საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 34 ტაკიძე ნარგიზ კონსერვატ. პარტია

82 34 ბერიძე მამუკა მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 35 ტაკიძე მიხეილ თავმჯდომარე ოლქი

82 35 ბერიძე თეიმურაზ მოადგილე ოლქი

82 35 დავითაძე ირაკლი ოლქი
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82 35 ტაკიძე ამირან ოლქი

82 35 ხილაძე თემურ ოლქი

82 35 ქათამაძე ამირან ოლქი

82 35 ქათამაძე ოთარ ნაც. მოძრაობა

82 35 ქათამაძე თენგიზ ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 35 ბერსელაძე დათო ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 35 ტაკიძე მაყვალა მდივანი ევროპელი დემოკრატები

82 35 დავითაძე რევაზ საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 35 ქათამაძე ჟუჟუნა კონსერვატ. პარტია

82 35 ქათამაძე ირმა მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 36 ზოიძე თემურ თავმჯდომარე ოლქი

82 36 ჭაღალიძე ფატი მოადგილე ოლქი

82 36 ბოლქვაძე რევაზ ოლქი

82 36 ათაბაგი მალხაზ ოლქი

82 36 ათაბაგი ზურაბ ოლქი

82 36 ბოლქვაძე გია ოლქი

82 36 ბოლქვაძე შუშანა ნაც. მოძრაობა

82 36 ტაკიძე გოჩა მდივანი ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 36 მამალაძე მელანია ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 36 ათაბაგი გურამ ევროპელი დემოკრატები

82 36 ბერიძე ვაჟა საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 36 ბერიძე მურად კონსერვატ. პარტია

82 36 ბოლქვაძე ნათელა მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 37 ქათამაძე ეთერ თავმჯდომარე ოლქი

82 37 შარაშიძე ლევან მოადგილე ოლქი

82 37 შარაშიძე შალვა ოლქი

82 37 ჭაღალიძე ოსმან ოლქი

82 37 ჭაღალიძე მახარე ოლქი

82 37 ჭაღალიძე თამაზ ოლქი

82 37 ჭაღალიძე მურმან ნაც. მოძრაობა

82 37 შარაშიძე მიხეილ ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 37 ჭაღალიძე ტარიელ ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 37 ათაბაგი მურმან ევროპელი დემოკრატები

82 37 ქათამაძე ნუგზარ  საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 37 ჭაღალიძე ირაკლი კონსერვატ. პარტია

82 37 ქათამაძე ნუგზარ მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 38 ქათამაძე როლანდ თავმჯდომარე ოლქი

82 38 ბეჟანიძე მურმან მოადგილე ოლქი

82 38 მახარაძე ირინა ოლქი

82 38 დუმბაძე ბადრი ოლქი

82 38 ამაღლობელი მირიან ოლქი

82 38 შაპოვალი ლუდმილა ოლქი

82 38 ქათამაძე ნანული ნაც. მოძრაობა

82 38 ჭაღალიძე ოთარ ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 38 ბეჟანიძე ეთერ მდივანი ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 38 ქათამაძე ბეჟან ევროპელი დემოკრატები

82 38 ზოიძე სულიკო საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 38 კილაძე დავით კონსერვატ. პარტია

82 38 ქათამაძე შუშანა მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 39 ტაკიძე რამაზ თავმჯდომარე ოლქი

82 39 ტაკიძე ზურაბ მოადგილე ოლქი

82 39 ტაკიძე სერგო ოლქი

82 39 ტაკიძე სულიკო ოლქი

82 39 ქათამაძე ნარგიზ ოლქი

82 39 ქარცივაძე რამაზ ოლქი

82 39 დიმიტრაძე ირაკლი ნაც. მოძრაობა

82 39 ქათამაძე თამაზ მდივანი ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.
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82 39 ქარცივაძე დავით ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 39 დავითაძე მზევინარ ევროპელი დემოკრატები

82 39 ქარცივაძე ეთერ  საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 39 დუმბაძე რეზო კონსერვატ. პარტია

82 39 ტაკიძე დემურ მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 40 ქათამაძე ელდარ თავმჯდომარე ოლქი

82 40 დუმბაძე მურმან მოადგილე ოლქი

82 40 ციციანი ნუგზარ ოლქი

82 40 ბოლქვაძე რაულ ოლქი

82 40 მჟავანაძე მერაბ ოლქი

82 40 ქათამაძე თამაზ ოლქი

82 40 მიქელაძე გენად ნაც. მოძრაობა

82 40 მგელაძე სულიკო ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 40 მოსიძე ნინო მდივანი ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 40 ბოლქვაძე რესან ევროპელი დემოკრატები

82 40 დავითაძე ნარგული საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 40 ათაბაგი ზვიად კონსერვატ. პარტია

82 40 დუმბაძე ზაურ მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 41 ჭაღალიძე მიხეილ თავმჯდომარე ოლქი

82 41 ქათამაძე თამაზ მოადგილე ოლქი

82 41 ჭაღალიძე ნოდარ ოლქი

82 41 სურმანიძე ნესტან ოლქი

82 41 ჯაყელი ოლეგ ოლქი

82 41 შარაშიძე რევაზ ოლქი

82 41 ბერიძე ზურაბ ნაც. მოძრაობა

82 41 შარაშიძე ზვიად მდივანი ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 41 ჭაღალიძე თამარ ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 41 შარაშიძე ცეზარ ევროპელი დემოკრატები

82 41 ქათამაძე მურად საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 41 დიასამიძე რუბენ კონსერვატ. პარტია

82 41 ქათამაძე გურამ მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 42 გოგრაჭაძე მერაბ თავმჯდომარე ოლქი

82 42 გოგრაჭაძე რამინ მოადგილე ოლქი

82 42 გოგრაჭაძე ემზარ ოლქი

82 42 მჟავანაძე გუგული ოლქი

82 42 დავითაძე გერონტი ოლქი

82 42 მიქელაძე ფატი ოლქი

82 42 ნაკაშიძე დავით ნაც. მოძრაობა

82 42 მჟავანაძე რევაზ ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 42 ჭაღალიძე ნოდარ ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 42 ჯოიძე ჟუჟუნა მდივანი ევროპელი დემოკრატები

82 42 ჭაღალიძე ლევან საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 42 დოლიძე ნათელა კონსერვატ. პარტია

82 42 გოგრაჭაძე გიო მრეწველბა გადაარჩ. საქ.

82

82 43 ზოიძე რამაზ თავმჯდომარე ოლქი

82 43 დავითაძე თემურ მოადგილე ოლქი

82 43 ზოიძე მურმან ოლქი

82 43 თავდგირიძე ზებურ ოლქი

82 43 დავითაძე ზურაბ ოლქი

82 43 დავითაძე თემურ ოლქი

82 43 ქათამაძე ნარგიზ ნაც. მოძრაობა

82 43 ზოიძე სულიკო ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 43 ზოიძე ელგუჯა მდივანი ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 43 ზოიძე მალვინა ევროპელი დემოკრატები

82 43 ხოზრევანიძე ლიანა საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 43 ზოიძე გურამ კონსერვატ. პარტია

82 43 თავდგირიძე გივი მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82
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82 44 ფუტკარაძე იმედა თავმჯდომარე ოლქი

82 44 ფუტკარაძე არჩილ მოადგილე ოლქი

82 44 ფუტკარაძე თემურ ოლქი

82 44 ფუტკარაძე იაშა ოლქი

82 44 ფუტკარაძე შოთა ოლქი

82 44 ფუტკარაძე იაშა ოლქი

82 44 ფუტკარაძე მანუჩარ ნაც. მოძრაობა

82 44 ფუტკარაძე ჯამბულ მდივანი ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 44 ფუტკარაძე დალი ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 44 ფუტკარაძე მევლუდ ევროპელი დემოკრატები

82 44 მახარაძე ნარგიზ საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 44 ფუტკარაძე გურამ კონსერვატ. პარტია

82 44 ფუტკარაძე გიორგი მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 45 ტაკიძე მალხაზ თავმჯდომარე ოლქი

82 45 ტაკიძე ზაზა მოადგილე ოლქი

82 45 ზოსიძე სულიკო ოლქი

82 45 ბერიძე ნუგზარ ოლქი

82 45 ქარცივაძე ზორბეგ ოლქი

82 45 ბერიძე თემურ ოლქი

82 45 ბერიძე რომან ნაც. მოძრაობა

82 45 დიმიტრაძე ირმა მდივანი ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 45 ქათამაძე ოთარ ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 45 კილაძე მელანო ევროპელი დემოკრატები

82 45 კილაძე შოთა საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 45 ჯაყელი რამაზ კონსერვატ. პარტია

82 45 ტაკიძე რამინ მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 46 დავითაძე ილია თავმჯდომარე ოლქი

82 46 კეჟერაძე შორენა ოლქი

82 46 დავითაძე ემზარ მოადგილე ოლქი

82 46 დავითაძე თამაზ ოლქი

82 46 დუმბაძე ნინო ოლქი

82 46 დავითაძე თენგიზ ოლქი

82 46 დავითაძე თემურ ნაც. მოძრაობა

82 46 დავითაძე ხვიჩა მდივანი ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 46 დავითაძე ირინა ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 46 ბერიძე თამარ ევროპელი დემოკრატები

82 46 კეკელიძე თამილა საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 46 დავითაძე მამუკა კონსერვატ. პარტია

82 46 დავითაძე როინ მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 47 რესულიძე იური თავმჯდომარე ოლქი

82 47 ხიმშიაშვილი მალხაზ მოადგილე ოლქი

82 47 ხიმშიაშვილი ნუნუ ოლქი

82 47 ხიმშიაშვილი ავთანდილ ოლქი

82 47 ცეცხლაძე ნატო ოლქი

82 47 ხიმშიაშვილი ტარიელ ოლქი

82 47 ხიმშიაშვილი ეთერ ნაც. მოძრაობა

82 47 ხიმშიაშვილი ნანა ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 47 ხიმშიაშვილი ნანა მდივანი ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 47 ცეცხლაძე ირმა ევროპელი დემოკრატები

82 47 მახარაძე მაყვალა საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 47 ხიმშიაშვილი ოთარ კონსერვატ. პარტია

82 47 დევაძე ნაზიბროლა მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 48 ქამადაძე ნაზი თავმჯდომარე ოლქი

82 48 დიასამიძე მზევინარ მოადგილე ოლქი

82 48 ბერიძე დიმიტრი ოლქი

82 48 ხილაძე ნუგზარ ოლქი

82 48 მიქელაძე მაკა ოლქი
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82 48 დიასამიძე ლია ოლქი

82 48 დიასამიძე დარეჯან ნაც. მოძრაობა

82 48 მელიქიშვილი ემზარ ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 48 დიასამიძე ნანი მდივანი ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 48 ქამადაძე აბესალომ ევროპელი დემოკრატები

82 48 მახარაძე ქეთევან საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 48 მელიქიშვილი ჯემალ კონსერვატ. პარტია

82 48 ბოლქვაძე თალიკო მრეწველობა გადაარჩ. საქ.

82

82 49 ფუტკარაძე ჯუმბერ ოლქი

82 49 მაკარაძე მზია ოლქი

82 49 ფუტკარაძე მალხაზ მოადგილე ოლქი

82 49 ცეცხლაძე თამარ ოლქი

82 49 ფუტკარაძე ნათელა თავმჯდომარე ოლქი

82 49 ფუტკარაძე დალი ოლქი

82 49 მიქელაძე ლევან ნაც. მოძრაობა

82 49 ფუტკარაძე ჯემალ მდივანი ქრისტ.-დემოკრ.მოძრაობა.

82 49 მიქელაძე ბეჟან ქრისტ.-დემოკრ.სახ პარტ.

82 49 ფუტკარაძე ზებურ ევროპელი დემოკრატები

82 49 ზოიძე ალექსანდრე საქ. ლეიბორისტ. პარტია

82 49 მაკარაძე აკაკი კონსერვატ. პარტია

82 49 ფუტკარაძე არჩილ მრეწველობა გადაარჩ. საქ.
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