
ოლქი უბანი სახელი გვარი თანამდებობა დამნიშნავი

83

83 1
ოთარ კოკობინაძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 1 ნათია ფარტენაძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 1 მანანა ბერიძე ოლქი

83 1 როსტომ ზაქარაძე ოლქი

83 1 დიანა შარაბიძე ოლქი

83 1 კლავდია შარაბიძე ოლქი

83 1 მადონა შარაძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 1 გოჩა ჩავლეიშვილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 1 მადლენა თურმანიძე ევროპელი დემოკრატები

83 1
ინგა ბოლქვაძე

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 1 მანანა ცინცაძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 1 გუგული ვარშანიძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 1 ნინო ფარტენაძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 2
ნანული კოკობინაძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 2 ნინო ფარტენაძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 2 ქსენია აბესაძე ოლქი

83 2 სოფიო ვარშალომიძე ოლქი

83 2 გუგული მიქელაძე ოლქი

83 2 ლეილა შარაბიძე ოლქი

83 2 ხათუნა თავდგირიძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 2 რამინ ვარშალომიძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 2 თამთა ფარტენაძე ევროპელი დემოკრატები

83 2
დარინა დევაძე

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 2 მაია ქავთარაძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 2 ირმა მაკარაძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 2 მანანა ლასურიძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 3
აკაკი ზაქარაძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 3
ზეინაბ ბოლქვაძე კომისიის მდივანი                                  

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 3 მაია გურგენიძე ოლქი

83 3 სოფიკო ევგენიძე ოლქი

83 3 მაგული კირჩხელი ოლქი

83 3 მედეა მირსულთანოვა ოლქი

83 3 ქეთინო ღოღობერიძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 3 ბადრი ფარტენაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 3 დიანა ვერძაძე ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 3 ხათუნა ფარტენაძე ევროპელი დემოკრატები

83 3 ვარდო მალაყმაძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 3 გიორგი დიასამიძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 3 თეონა ბერიძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 4
შოთა კახიძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 4 ქეთევან ნაკაშიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

83 4 მარინე ბერიძე ოლქი

83 4 შორენა დიასამიძე ოლქი

83 4 ნაზიმ კახიძე ოლქი

83 4 ირინე მანველიძე ოლქი

#83 ხელვაჩაურის saolqo saarCevno komisia

saubno saarCevno komisiis wevrTa Semadgenloba

saarCevno ubani #2

saarCevno ubani #1

saarCevno ubani #3

saarCevno ubani #4



83 4 დარინა სურმანიძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 4 ომარ თურმანიძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 4 ამირან შაქარაძე ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 4
ენრიკო თურმანიძე

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 4 თამაზ დუმბაძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 4 ზაზა დუმბაძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 4 ნონა ჭანიძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 5
ცირა ლორთქიფანიძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 5
მედიკო მიქელაძე კომისიის მდივანი                                  

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 5 ბესიკ ბოლქვაძე ოლქი

83 5 ლიანა ვერძაძე ოლქი

83 5 თინათინ ლორთქიფანიძე ოლქი

83 5 ლეილა ლორთქიფანიძე ოლქი

83 5 მალხაზ ზაქარაძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 5 დარიკო ვარშანიძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 5 ხუსნი ბოლქვაძე ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 5 ასლან ბოლქვაძე ევროპელი დემოკრატები

83 5 ნაზი ბოლქვაძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 5 ნონა ლორთქიფანიძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 5 გია ლორთქიფანიძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 6
ნანი ევგენიძე-გორგოშაძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 6
მარინე ლორთქიფანიძე კომისიის მდივანი                                  

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 6 რევაზ გორგოშაძე ოლქი

83 6 ფრიდონ დუმბაძე ოლქი

83 6 ლამარა მახარაძე ოლქი

83 6 ნელი ფარტენაძე ოლქი

83 6 ციალა ლორთქიფანიძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 6 ემზარ ლორთქიფანიძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 6 ნათია ვარშანიძე ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 6 იაშარ ზაქარაძე ევროპელი დემოკრატები

83 6 გია თედორაძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 6 თამილა ბედინაძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 6 მზია ბერიძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 7
მერაბ ბახტაძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 7 მურად გოგიტიძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 7 ლალი დოლიძე ოლქი

83 7 იოსებ კახიძე ოლქი

83 7 მარინა ყულეჯიშვილი ოლქი

83 7 შორენა ხაბაძე ოლქი

83 7 არკადი ლეონიძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 7 შორენა ლეონიძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 7 გელა მგელაძე ევროპელი დემოკრატები

83 7
ირინე ბერიძე

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 7 ავთანდილ ზოიძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 7 რამინ ბერიძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 7 ეთერ ზოიძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 8
ომარ კონცელიძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

saarCevno ubani #5

saarCevno ubani #6

saarCevno ubani #7

saarCevno ubani #8



83 8 ნარგული ქამადაძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 8 თამარ ასანიძე ოლქი

83 8 ნანა აფაქიძე ოლქი

83 8 ზიული მგელაძე ოლქი

83 8 ნათელა ცინცაძე ოლქი

83 8 ჯემალ ჯიჯავაძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 8 ნანი გორგილაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 8 მალვინა თურმანიძე ევროპელი დემოკრატები

83 8
ნათელა ივანაძე

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 8 მზია გორგილაძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 8 მაყვალა ბოლქვაძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 8 ასლან დვალიძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 9
იაშა ცინცაძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 9
ხატია კონცელიძე კომისიის მდივანი                                  

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 9 მანანა თავართქილაძე ოლქი

83 9 მზევინარ კონცელიძე ოლქი

83 9 ლია მხეიძე ოლქი

83 9 სირანუშ ოგანესიანი ოლქი

83 9 ხათუნა მგელაძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 9 ლუარა ხალვაში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 9 ცირა ანთაძე ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 9 ჟუჟუნა თურმანიძე ევროპელი დემოკრატები

83 9 თეიმურაზ ბერიძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 9 მარინა ვერძაძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 9 გოჩა ჭანტურიძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 10
მალხაზ მხეიძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 10 ლევან თურმანიძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 10 ქეთევან კომახიძე ოლქი

83 10 ლილია მხეიძე ოლქი

83 10 ნანი ნაგერვაძე ოლქი

83 10 გუგული ხარაზი ოლქი

83 10 ზაურ ქოქოლაძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 10 თაილა თებიძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 10 გიორგი შაქარიძე ევროპელი დემოკრატები

83 10
სოფიო გოგიტიძე

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 10 მირიან ძნელაძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 10 ეთერ დუმბაძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 10 ნადიმ კომახიძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 11
ემირ დოლიძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 11 ნინო შაქარიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

83 11 ნინო ბეჟანიძე ოლქი

83 11 ნანული კეკელიძე ოლქი

83 11 ვარდო კომახიძე ოლქი

83 11 ნატო ჭანტურიძე ოლქი

83 11 მერაბ დოლიძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 11 რუსუდან ჯიჯავაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 11 მაია ღოღობერიძე ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 11
ხათუნა თურმანიძე

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 11 ვაჟა მგელაძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

saarCevno ubani #10

saarCevno ubani #9

saarCevno ubani #11



83 11 ნესტან ქარცივაძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 11 თენგიზ ცხადაძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 12
გურამ დუმბაძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 12 მაია ნადარაია კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

83 12 მადონა დიასამიძე ოლქი

83 12 ინგა ვერულიძე ოლქი

83 12 რესან ნაგერვაძე ოლქი

83 12 ნათია ძირკვაძე ოლქი

83 12 თინა ჩახვაძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 12 მაგული ოთიაშვილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 12 ნათია სარჯველაძე ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 12
ბესიკ ზოიძე

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 12 ნინო ფაღავა მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 12 რუსუდან მალაყმაძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 12 ნანა წულუკიძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 13
მურად ბოლქვაძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 13
სოფიო თოდაძე კომისიის მდივანი                                  

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 13 ლამარა ახალაძე ოლქი

83 13 მელანო დევაძე ოლქი

83 13 ციური დევაძე ოლქი

83 13 მადონა თედორაძე ოლქი

83 13 ნარგიზ აბაშიძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 13 გურამ რურუა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 13 მაია ფაღავა ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 13 ლელა ფაღავა ევროპელი დემოკრატები

83 13 მარინე გორგილაძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 13 გულიკო ჭაღალიძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 13 ნუგზარ სურმანიძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 14
ზურაბ დავითაძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 14
ნინო შარაშიძე კომისიის მდივანი                                  

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 14 ემზარ დიასამიძე ოლქი

83 14 გულვარდ მგელაძე ოლქი

83 14 გული ქათამაძე ოლქი

83 14 თამარ შარაშიძე ოლქი

83 14 მანანა ხაჯიშვილი საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 14 ლელა შარაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 14 ცირა ვარშანიძე ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 14 მარინა ანანიძე ევროპელი დემოკრატები

83 14 მაია გორგაძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 14 უშანგი ქათამაძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 14 ალექსანდრე ბოლქვაძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 15
დონარი გორგილაძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 15
ხათუნა გოგრაჭაძე კომისიის მდივანი                                  

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 15 ქეთევან დუმბაძე ოლქი

83 15 რაიმბეკ ზაქარაძე ოლქი

83 15 ციცინო კვაჭაძე ოლქი

83 15 შორენა მახარაძე ოლქი

saarCevno ubani #14

saarcCevno ubani #15

saarCevno ubani #12

saarCevno ubani #13



83 15 დავით სურათიშვილი საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 15 ნარგიზ მამულაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 15 მინდია ქამადაძე ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 15 ალიკო ზოიძე ევროპელი დემოკრატები

83 15 ნოდარ ბერიძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 15 მუხამედ ძნელაძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 15 ჯამბულ გაბაიძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 16
ემზარ ფაღავა

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 16
ანა ჯიჯავაძე კომისიის მდივანი                                  

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 16 ნაზი ასამბაძე ოლქი

83 16 სოსო ბაკურიძე ოლქი

83 16 მზიური ბრუნჯაძე ოლქი

83 16 ინეზა ფაღავა ოლქი

83 16 ილია ბრუნჯაძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 16 როლანდ ბრუნჯაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 16 ციური ჯაყელი ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 16 გიორგი გურგენიძე ევროპელი დემოკრატები

83 16 ქეთევან შამანაძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 16 ნარგიზ ცინცაძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 16 ზაზა ფაღავა მოადგილე                                          ოლქი

83

83 17
ზურაბ სეიდიშვილი

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 17 ოთარ ირემაძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 17 სოფიო ბრუნჯაძე ოლქი

83 17 იამზე თურმანიძე ოლქი

83 17 ნაირა სარჯველაძე ოლქი

83 17 შორენა ქიქავა ოლქი

83 17 მარინე თურმანიძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 17 ნესტან თურმანიძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 17 გულიკო ბერიძე ევროპელი დემოკრატები

83 17
ზურაბ ირემაძე

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 17 ნინო ჯიხაძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 17 ასლან ჭაღალიძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 17 ლევან საფარიძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 18
ნოდარ ჯაფარიძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 18 ისმაილ ქათამაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

83 18 გულნაზ თედორაძე ოლქი

83 18 ნათია მალაყმაძე ოლქი

83 18 მზია ნაკაშიძე ოლქი

83 18 მზია შარაშიძე ოლქი

83 18 დავით წითელაძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 18 სოფიო კაკაბაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 18 გიორგი ზოიძე ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 18
ვახტანგ წითელაძე

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 18 ვალერიან დევაძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 18 ალექსანდრე აბაშიძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 18 ლამარა ქათამაძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 19
ნოდარ ჯორბენაძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 19 მალვინა ჭაღალიძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა
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83 19 ნუგზარ გორგილაძე ოლქი

83 19 ლალი მარშანიშვილი ოლქი

83 19 დიანა სურმანიძე ოლქი

83 19 თამარ შოთაძე ოლქი

83 19 ზეინაბ ზაქარაძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 19 ნინო გორგილაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 19 ბადრი ხელაძე ევროპელი დემოკრატები

83 19
ინეზა ცინცაძე

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 19 ნაჯიე ბოლქვაძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 19 ავთანდილ ზოიძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 19 ლიანა გორაძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 20
სერგო ხოზრევანიძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 20
ცისანა ჩხიკვაძე კომისიის მდივანი                                  

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 20 ვარდო ვარშალომიძე ოლქი

83 20 შორენა კვირიკაძე ოლქი

83 20 ბადრი სალვარიძე ოლქი

83 20 ლამზირა ჯაფარიძე ოლქი

83 20 ეკატერინე ოთიაშვილი საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 20 ცირა ბერიძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 20 რათა კახიძე ევროპელი დემოკრატები

83 20
მადონა ნიკოლაიშვილი

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 20 დოდო დუაძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 20 მაია დევაძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 20 ნარგიზ სალვარიძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 21
ნაირა შერვაშიძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 21 ლალი კახიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

83 21 გიული თედორაძე ოლქი

83 21 მერი ფირცხალაძე ოლქი

83 21 ილია ჭინკაძე ოლქი

83 21 მარინე ხინკილაძე ოლქი

83 21 მედეა კობალაძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 21 გაბრიელ კობალაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 21 რევაზ გოგუაძე ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 21
ლიანა ბოლქვაძე

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 21 ამირან ჯიჯავაძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 21 სოფიკო კობალაძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 21 ციალა ხარაბაძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 22
მაია ცინცქილაძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 22
დარიკო კახიძე კომისიის მდივანი                                  

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 22 ლამარა ბაკურიძე ოლქი

83 22 ნუგზარ ზოიძე ოლქი

83 22 დოდო ღოღობერიძე ოლქი

83 22 ფატიმა ჩხიკვაძე ოლქი

83 22 ირინა კახიძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 22 ნატო ჩხიკვაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 22 ნონა გუნდაძე ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 22 მინდია კახიძე ევროპელი დემოკრატები

83 22 ციური კახიძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
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83 22 თამარ დუმბაძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 22 ზურაბ ნაგერვაძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 23
ვახტანგ მაკარაძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 23 ინგა ზოიძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 23 თეიმურაზ გორაძე ოლქი

83 23 ლამარა ვაშაკიძე ოლქი

83 23 გურამ ირემაძე ოლქი

83 23 თამარ ძიძიგური ოლქი

83 23 სოფიო იაკობაძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 23 ირმა ფუტკარაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 23 კობა გოგუაძე ევროპელი დემოკრატები

83 23
გენადი ზოიძე

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 23 გიზო შარაძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 23 ოთარ ბოლქვაძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 23 მერაბ თედორაძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 24
ეკატერინე ბერიძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 24 ინგა ბაკურიძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 24 რუსუდან ბერიძე ოლქი

83 24 აკაკი თურმანიძე ოლქი

83 24 თეონა მიქელაძე ოლქი

83 24 სულიკო ციციშვილი ოლქი

83 24 მაია ბერიძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 24 გოჩა მიქელაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 24 ნანა ფუტკარაძე ევროპელი დემოკრატები

83 24
ხატია მესხიძე

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 24 დალი ხოროიშვილი მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 24 ნანა თვარაძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 24 მიხეილ დიასამიძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 25
ლეილა მიქელაძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 25
ხათუნა კონცელიძე კომისიის მდივანი                                  

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 25 იზოლდა აშმეიბა ოლქი

83 25 ლეილა დუმბაძე ოლქი

83 25 კობა ვერძაძე ოლქი

83 25 ირმა ჭაღალიძე ოლქი

83 25 ნინო შამანაძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 25 თეონა აბაშიძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 25 ასმათ მუსხაჯბა ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 25 მარგო დავითაძე ევროპელი დემოკრატები

83 25 დიანა აიოზბა მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 25 ნინო ბერიძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

25 ქეთევან გოგიტიძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 26
ჟუჟუნა ბერიძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 26
მარინა ვარშანიძე კომისიის მდივანი                                  

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 26 გულნაზ ბერიძე ოლქი

83 26 ლელა ვერძაძე ოლქი

83 26 ეკატერინე ზოიძე ოლქი

83 26 მარიამ ჩხიკვაძე ოლქი

saarCevno ubani #25
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83 26 ნაზი დვალიძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 26 მიხეილ მახარაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 26 ზეინაბ ვარშანიძე ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 26 ლალი ასანიძე ევროპელი დემოკრატები

83 26 შოთა წიტაიშვილი მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 26 ბადრი ყურშუბაძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 26 ხათუნა დუმბაძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 27
ნინო ჩხიკვაძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 27 ირმა კახიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

83 27 მედეა ბექირიში ოლქი

83 27 გოგიტა ვანლიში ოლქი

83 27 აზა კაკაბაძე ოლქი

83 27 ნაზიბროლა შანიძე ოლქი

83 27 მერი კაკაბაძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 27 თამარ ვანლიში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 27 აბდულ კახიძე ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 27
რევაზ ვანილიში

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 27 მირზა კაკაბაძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 27 ირაკლი კახიძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 27 ირმა მგელაძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 28
ნოდარ ირემაძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 28 რუსუდან ფუტკარაძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 28 ლელა გვიანიძე ოლქი

83 28 ჯემალ ფუტკარაძე ოლქი

83 28 თამილა ქამადაძე ოლქი

83 28 მაია ცინცაძე ოლქი

83 28 დონარი ჭელიძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 28 რევაზ მიქელაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 28 მალხაზ ქავთარაძე ევროპელი დემოკრატები

83 28
ამირან დავითაძე

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 28 ნესტან ქავთარაძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 28 დავით დუმბაძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 28 სანდრო შამილაძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 29
ალი ფუტკარაძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 29 ვალენტინა კოჩაძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 29 მაია ფევაძე ოლქი

83 29 სანდრო ფუტკარაძე ოლქი

83 29 რამაზ ქავთარაძე ოლქი

83 29 შორენა ხიმშიაშვილი ოლქი

83 29 მელანო ჭელიძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 29 მარინე თურმანიძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 29 ემზარ გორგაძე ევროპელი დემოკრატები

83 29
ბადრი ფუტკარაძე

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 29 გულნარა გვიანიძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 29 მიხეილ დუმბაძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 29 გურამ ქავთარაძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 30
თამილა წულუკიძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი
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83 30
მინდია აბულაძე კომისიის მდივანი                                  

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 30 გვანცა ბერიაშვილი ოლქი

83 30 ნაზი ბერიაშვილი-წულუკიძე ოლქი

83 30 შორენა სამნიძე ოლქი

83 30 ლამზირა ტეტემაძე ოლქი

83 30 მზია დავითაძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 30 ნუგზარ შარაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 30 რეზო აბულაძე ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 30 იანგულ ჭანიძე ევროპელი დემოკრატები

83 30 ლიდა ბერიძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 30 ოთარ ჟოჟაძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 30 მანანა კაკაბაძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 31
რუსუდან თურმანიძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 31
ცირა დუმბაძე კომისიის მდივანი                                  

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 31 ეთერ ლეონიძე ოლქი

83 31 ნაზი მიქელაძე ოლქი

83 31 მანანა სურმანიძე ოლქი

83 31 მზია ცინცაძე ოლქი

83 31 ნოდარ თავართქილაძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 31 ნაზიკო ხინკილაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 31 იოსებ ხალვაში ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 31 ედუარდ ბედინაძე ევროპელი დემოკრატები

83 31 ნაზიე ჩხეიძე-გორგილაძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 31 ირაკლი ქავთარაძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 31 თემურ აბესლამიძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 32
ზაურ კომახიძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 32 მაყვალა გელაძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 32 ნაზი ბეჟანიძე ოლქი

83 32 ჟუჟუნა დევაძე ოლქი

83 32 გულნარა ზაქარაძე ოლქი

83 32 ნინო მჭედლიშვილი ოლქი

83 32 ნათელა ნაკაშიძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 32 ირმა ბაჯელიძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 32 ლელა გოგიტიძე ევროპელი დემოკრატები

83 32
ია დავითაძე

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 32 ივლიტა ირემაძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 32 უშანგი ცეცხლაძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 32 გიორგი დუმბაძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 33
ზურაბ ბერიძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 33
მანანა ქობულაძე კომისიის მდივანი                                  

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 33 ნუკრი ბასილაძე ოლქი

83 33
ნათელა გულაბერიძე-ფუტკარაძე

ოლქი

83 33 რუსუდან კარანაძე ოლქი

83 33 შუქრი პეტრიძე ოლქი

83 33 ნათია დუმბაძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 33 მანუჩარ ასამბაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 33 გოჩა გულაბერიძე ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 33 ჯაბა ფუტკარაძე ევროპელი დემოკრატები
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83 33 მადლენა ფუტკარაძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 33 ნადიმ მამულაძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 33 ეთერ ბერიძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 34
თამაზ ფუტკარაძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 34 იოსებ დუმბაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

83 34 თინათინ დუმბაძე ოლქი

83 34 მაია თავდგირიძე ოლქი

83 34 დალი ფუტკარაძე ოლქი

83 34 იზოლდა ფუტკარაძე ოლქი

83 34 ნინო წიკლაური საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 34 ნესტან შარაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 34 ლადო დუმბაძე ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 34
თენგიზ თავდგირიძე

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 34 ფატი ტეტემაძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 34 ნარგიზ დუმბაძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 34 ნუგზარ დარჩიძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 35
დავით ნაკაშიძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 35 მადონა გორგოშაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

83 35 როლანდ აბულაძე ოლქი

83 35 ილია დავითაძე ოლქი

83 35 როინ ქოქოლაძე ოლქი

83 35 რუსუდან ქოქოლაძე-წულუკიძე ოლქი

83 35 ლელა ხინკილაძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 35 ქიშვარდ გორგოშაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 35 შაქრო ცინცაძე ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 35
ინგა ცინცაძე

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 35 ია ტუღუში მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 35 ჯამბულატ ცეცხლაძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 35 ლელა ქორიძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 36
ჯემალ გელაძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 36 ირმა ფუტკარაძე კომისიის მდივანი                                  მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 36 ბეგლარ ბეჟანიძე ოლქი

83 36 უნიკო გურგენიძე ოლქი

83 36 გიორგი დუმბაძე ოლქი

83 36 მარინე სარჯველაძე ოლქი

83 36 გელა ჩავლეიშვილი საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 36 მზია კეკელიძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 36 მაია აბულაძე ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 36 მედეა ფუტკარაძე ევროპელი დემოკრატები

83 36
რუსლან ფუტკარაძე

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 36 როსტომ დუმბაძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 36 ნარგიზ პატარიძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 37
დავით ბერიძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 37
მამული გვიანიძე კომისიის მდივანი                                  

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 37 ნუნუ ზაქარაძე ოლქი

83 37 ნაზიბროლა იაკობაძე ოლქი

83 37 ირმა ქართველიშვილი ოლქი

saarCevno ubani#37

saarCevno ubani#36

saarCevno ubani #35

saarCevno ubani #34



83 37 ირაკლი ცისკარაძე ოლქი

83 37 ნოდარ იაკობაძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 37 მაგული საითაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 37 გელა არჯევანიძე ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 37 ნატო გორგოშაძე ევროპელი დემოკრატები

83 37 კობა ბერიძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 37 ნოდარ ზაქარაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 37 გია თავდგირიძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 38
რევაზ შაშიკაძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 38 გელა მალაყმაძე კომისიის მდივანი                                  საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 38 იზოლდა გორაძე ოლქი

83 38 ელიზბარ კოპინაძე ოლქი

83 38 ლელა ლორთქიფანიძე ოლქი

83 38 მაია ტაკიძე ოლქი

83 38 მალხაზ ქონდარიძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 38 ზურაბ გვიანიძე ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 38 გულნარა გვიანიძე ევროპელი დემოკრატები

83 38
როინ მორთულაძე

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 38 მერაბ მალაყმაძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 38 მზევინარ მსხალაძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 38 ჯამბულ მსხალაძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 39
ლამარა ნაგერვაძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 39 მზია გოგიტიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

83 39 ვახტანგ კახიძე ოლქი

83 39 გულნაზ მორთულაძე ოლქი

83 39 ეთერ მორთულაძე ოლქი

83 39 თემურ მორთულაძე ოლქი

83 39 მაია აბესლამიძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 39 ირინა ტარიელაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 39 ხათუნა მორთულაძე ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 39
მურად აბესლამიძე

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 39 ნატო მალაყმაძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 39 გურგენ ფარტენაძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 39 შოთა მალაყმაძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 40
ნაირა ღონიაძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 40
გურამ გამიშიძე კომისიის მდივანი                                  

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 40 თამაზ კახიძე ოლქი

83 40 ავთანდილ კირკიტაძე ოლქი

83 40 ხევა ნაგერვაძე ოლქი

83 40 დურალ ხინკილაძე ოლქი

83 40 ნოდარ აბაშიძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 40 ოთარ მალაყმაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 40 ჯელალ კახიძე ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 40 ნანული მალაყმაძე ევროპელი დემოკრატები

83 40 გიორგი კირკიტაძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 40 ვახტანგ მალაყმაძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 40 მინდია სალვარიძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 41
ლელა ბასილაძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

saarCevno ubani #41

saarCevno ubani #40

saarCevno ubani #39

saarCevno ubani #38



83 41 ნებული შაშიკაძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 41 გიორგი ბასილაძე ოლქი

83 41 მზიანა ბასილაძე ოლქი

83 41 ნონა მელაძე ოლქი

83 41 მარინე ჭელიძე ოლქი

83 41 ჯემალ მალაყმაძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 41 თამილა საფარიძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 41 მზია ტარიელაძე ევროპელი დემოკრატები

83 41
მთვარისა აბესლამიძე

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 41 ნათელა მალაყმაძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 41 ზურაბ ბასილაძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 41 ალიოშა ბასილაძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 42
ჟუჟუნა კახიძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 42
ნათელა კახიძე კომისიის მდივანი                                  

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 42 ლეილა კახიძე ოლქი

83 42 მალხაზ ნაგერვაძე ოლქი

83 42 თენგიზ ფუტკარაძე ოლქი

83 42 მარინა ძნელაძე ოლქი

83 42 სულეიმან კახიძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 42 ენვერ კახიძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 42 მალხაზ კახიძე ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 42 ლია როდინაძე ევროპელი დემოკრატები

83 42 მაყვალა ნაგერვაძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 42 ზაქრო ბასილაძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 42 მერაბ ფუტკარაძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 43
ლამზირა წითელაძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 43
ვიტალი ცინცაძე კომისიის მდივანი                                  

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 43 ნანა აბაშიძე ოლქი

83 43 გოჩა გორგოშაძე ოლქი

83 43 ნანი ნაკაშიძე ოლქი

83 43 ვაჟა წითელაძე ოლქი

83 43 ფეზლი ლასტაკანიძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 43 საბა შოთიძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 43 დარეჯან ცინცაძე ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 43 თეონა დოლიძე ევროპელი დემოკრატები

83 43 ხასან კახაბერიძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

83 43 რომან შუშანიძე საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 43 ვლადიმერ კახაბერიძე მოადგილე                                          ოლქი

83

83 44
ხარუნ ლომაძე

კომისიის 
თავმჯდომარე                              

ოლქი

83 44 მევლუდ დიდმანიძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

83 44 უშანგი დიდმანიძე ოლქი

83 44 ნათელა კახიძე ოლქი

83 44 ვლადიმერ ფოთელიძე ოლქი

83 44 მაგული ჩერქეზიშვილი ოლქი

83 44 ნესტან დიდმანიძე საქართველოს კონსერვატიული პარტია

83 44 რამაზ დიასამიძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

83 44 მალვინა დიდმანიძე ევროპელი დემოკრატები

83 44
ბესიკ დიდმანიძე

ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

83 44 მერი ლომაძე მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

saarCevno ubani #44

saarCevno ubani #43

saarCevno ubani #42



83 44 ზაურ ჩერქეზიშვილი საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

83 44 ესმა ჯაფარიძე მოადგილე                                          ოლქი


