
ოლქი უბანი სახელი გვარი თანამდებობა დამნიშნავი

84

84 1 ზურაბ თავართქილაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 1 გელა თავართქილაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

84 1 ბადრი აბულაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 1 სულხან აბულაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 1 ავთანდილ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 1 ზაურ კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 1 მადონა ჯორბენაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 1 დონარი დეკანაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 1 ირმა დეკანაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 1 ირინა ძირკვაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 1 ნელი აბაშიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 1 თინა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 1 ავთანდილ აბულაძე მოადგილე                                          ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84

84 2 გურამ მარკოიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 2 დოდო ოჯახიშვილი კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

84 2 ანზორ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 2 ემზარ მარკოიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 2 ემზარ მგელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 2 ჯამბულ მგელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 2 მალხაზ მგელაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 2 ბადრი ბერიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 2 ზურაბ მგელაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 2 მაყვალა მგელაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 2 მალხაზ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 2 რევაზ ზოიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 2 ბეგლარ მარკოიძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 3 ნუგზარ ანანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 3 ინგა ჩოგაძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 3 მალხაზ ანანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 3 ია გელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 3 შოთა სოლომონიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 3 ნუგზარ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 3 ამირან ანანიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 3 გენადი სოლომონიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 3 ალექსანდრე სოლომონიძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

84 3 მზევინარ თაფლაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 3 რამაზ ანანიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 3 ლიანა შანთაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 3 მურმან თაფლაძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 4 იოსებ შავაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 4 ზაურ აბაშიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

84 4 დავით თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 4 ზურაბ სოლომონიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 4 მზიური ჩოგაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 4 როინ ჩოგაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 4 ზურაბ შავაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 4 მერაბ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 4 ლიანა შავაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 4 ფატმან აბულაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 4 ომარ თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 4 მზიური ქედელიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 4 ბადრი შავაძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 5 ახმედ ბოლქვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 5 გულიკო დეკანაძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 5 ზაურ აბულაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

saarCevno ubani #1

saarCevno ubani #2

sarCevno ubani #3

saarCevno ubani #4

saarCevno ubani #5

#84 xulos saolqo saarCevno komisia

saubno saarCevno komisiis wevrTa Semadgenloba



84 5 ჯემალ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 5 მერაბ სოლომონიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 5 ნუგზარ ქამადაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 5 ემზარ დეკანაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 5 ზებურ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 5 ნაზი შავაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 5 არჩილ აბულაძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

84 5 ოთარ შავაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 5 ემზარ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 5 გურამ აბულაძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 6 მალხაზ ჯორბენაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 6 ზაზა აბაშიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

84 6 მაყვალა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 6 ზურაბ თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 6 მურმან თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 6 ომარ თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 6 ცირა ჯაყელი კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 6 მალხაზ თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 6 ირაკლი აბაშიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 6 თეიმურაზ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 6 რენა თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 6 ნინო თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 6 დალი შავაძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 7 თენგიზ ჯორბენაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 7 თენგიზ მეხეშიძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 7 იმედა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 7 იური ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 7 როენა თაფლაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 7 დათო ქამადაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 7 მაგული ჯორბენაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 7 ნუგზარ ჯორბენაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 7 როინ შავაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 7 ედნარ ქედელიძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

84 7 ამირან ქედელიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 7 ასმათ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 7 გოდერძი ქამადაძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 8 როლანდ ქედელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 8 ხათუნა ქედელიძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 8 თენგიზ ქედელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 8 ნადიმ ქედელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 8 ჟუჟუნა შანთაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 8 მადონა ჩოგაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 8 რამაზ ქედელიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 8 ვახტანგ მეხეშიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 8 დოდო აბულაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 8 ჯუმბერ ჯოყილაძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

84 8 რაულ ქათამაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 8 ეთერ ტუნაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 8 ნოდარ ქედელიძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 9 თამაზ დეკანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 9 ნინო ზოიძე კომისიის მდივანი                                  საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 9 ემზარ დეკანაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 9 ენვერ დეკანაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 9 ზვიად დეკანაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 9 სედიკო თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 9 ბადრი დეკანაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 9 ნადიმ დეკანაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 9 ნათია ვასაძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

84 9 რამაზ ოჯახიშვილი კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

saarCevno ubani #6

saarCevno ubani #7

saarCevno ubani #8

saarCevno ubani #9



84 9 მზევინარ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 9 მალხაზ ზოიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 9 აკაკი თავართქილაძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 10 ჯემალ ბოლქვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 10 ოთარ თავართქილაძე კომისიის მდივანი                                  მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 10 ვალერი ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 10 დავარ თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 10 შალვა კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 10 ზურაბ შანთაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 10 ზაზა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 10 როინ შანთაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 10 ნინო ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 10 ლაერტი ხოზრევანიძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

84 10 ეთერ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 10 ინდირა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 10 ბადრი ბოლქვაძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 11 ბადრი ირემაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 11 ომარ ირემაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

84 11 ახმედ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 11 გულვარდ გობაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 11 ნუგზარ გობაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 11 ვასილ ირემაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 11 თემურ ირემაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 11 თამაზ ირემაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 11 ლევან ირემაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 11 რევაზ გორგაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 11 ლევან ირემაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 11 ბადრი ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 11 თამაზ გობაძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 12 რამაზ შერვაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 12 ასლან შავაძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 12 ისუფ შავაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 12 ლერი შავაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 12 მურთაზ შავაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 12 გურამ ხოზრევანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 12 ნუკრი წულუკიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 12 მალხაზ გობაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 12 ზაურ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 12 ოსმან გობაძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

84 12 ჯემალ შავაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 12 ზურაბ თაფლაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 12 როსტომ წულუკიძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 13 არჩილ ძირკვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 13 რევაზ შავაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

84 13 ნარგული ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 13 ავთანდილ გორგაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 13 ლევან ძირკვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 13 ნოდარ ძირკვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 13 მერაბ ძირკვაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 13 გია ძირკვაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 13 გენადი შავაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 13 როინ კახაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 13 ლევან გორგაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 13 თალიკო ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 13 ნათელა შავაძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 14 ოლეგი კახაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 14 მანანა ხმალაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

84 14 ბადრი ართმელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

saarCevno ubnai #14

saarCevno ubani #12

saarCevno ubani #13

saarCevno ubani #10

saarCevno ubani #11



84 14 ბულბულ კახაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 14 ნარგიზ კახაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 14 ჯუმბერ კახაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 14 მიხეილ იაკობაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 14 თამაზ იაკობაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 14 ნუგზარ კახაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 14 რესან შავაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 14 თემურ ხოზრევანიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 14 თამაზ შანთაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 14 ბადრი იაკობაძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 15 ნუგზარ პაქსაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 15 რამაზ ჩხიკვაძე კომისიის მდივანი                                  მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 15 ბადრი პაქსაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 15 გენად პაქსაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 15 ლევან პაქსაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 15 ოლეგ პაქსაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 15 ჯუმბერ საგინაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 15 გოჩა პაქსაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 15 დურმიშხან ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 15 ზებურ პაქსაძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

84 15 ზურაბ პაქსაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 15 ჯილდა დეკანაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 15 გენად პაქსაძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 16 არჩილ პაქსაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 16 ედნარ პაქსაძე კომისიის მდივანი                                  ოლქი

84 16 ბადრი პაქსაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 16 დათო პაქსაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 16 რუსლან პაქსაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 16 მაყვალა მგელაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 16 თემურ პაქსაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 16 ზურაბ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 16 გოჩა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

84 16 ემზარ პაპიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 16 ვაჟა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 16 ნათელა თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 16 ნუგზარ ბოლქვაძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 17 ზურაბ გელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 17 მერაბ ღორჯომელაძე კომისიის მდივანი                                  საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 17 მალხაზ გელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 17 ასმათ ქათამაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 17 ნოდარ ღორჯომელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 17 ჯელილ ღორჯომელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 17 გურამ გელაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 17 ზურაბ ღორჯომელაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 17 ემზარ გელაძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

84 17 ნუგზარ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 17 ამირან გელაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 17 მზია იაკობაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 17 ახმედ იაკობაძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 18 იური აბულაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 18 გოჩა რიჟვაძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 18 მზია კაკაციძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 18 ჯამბულ მახარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 18 ლამზირა მელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 18 ნათელა რიჟვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 18 ჯამბულ აბულაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 18 კახა რიჟვაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 18 გოჩა მელაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 18 ირინა მელაძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

saarCevno ubani #15

saarCevno ubani #16

saarCevno ubani #17

saarCevno ubani 18



84 18 მერი სოლომონიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 18 ჯუმბერ მელაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 18 გაიოზ მელაძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 19 ჯუმბერ აბაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 19 ემზარ აბულაძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 19 გიგლა აბულაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 19 იმედა აბულაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 19 ლიანა აბულაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 19 ადამ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 19 ვალენტინა პევენ კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 19 ჯუმბერ აბულაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 19 ზურაბ აბულაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 19 თეიმურაზ აბულაძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

84 19 მაყვალა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 19 ცირა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 19 როლანდ აბულაძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 20 იოსებ აბულაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 20 ვალერი მახარაძე კომისიის მდივანი                                  საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 20 გელოდი აბულაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 20 გიული დავითაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 20 ჯიმშერ მახარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 20 იამზე ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 20 არჩილ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 20 მარად მელაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 20 ომარ მახარაძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

84 20 სიმონ ჯაყელი კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 20 მანანა შაინიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 20 მირანდა თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 20 გენად ცეცხლაძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 21 ილია ბოლქვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 21 მაგული შევარდნაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

84 21 ლევან ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 21 მაია მელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 21 გურამ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 21 რომან ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 21 რევაზ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 21 დენის შავაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 21 რევაზ აბულაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 21 ჯუმბერ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 21 თემურ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 21 ნანა ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 21 როლანდ ცეცხლაძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 22 ჯემალ მიქელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 22 ლია გორგაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

84 22 დავით დუმბაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 22 ზურაბ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 22 თამაზ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 22 ოთარ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 22 ნანა დუმბაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 22 არჩილ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 22 ნუგზარ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 22 მიხეილ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 22 ნაზიბროლა დუმბაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 22 გულნარა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 22 ლევან დუმბაძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 23 რამაზ ქამაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 23 ოთარ მამულაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

84 23 თემურ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

saarCevno ubani #20
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84 23 რუსუდან ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 23 თენგიზ გუნდაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 23 ტარიელ ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 23 მურმან მახარაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 23 ბეჟან ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 23 იოსებ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 23 ნონა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 23 ნოდარ ხოზრევანიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 23 მადონა დუმბაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 23 ბეჟან ბოლქვაძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 24 ბეჟან პაპიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 24 რომან შამანაძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 24 ბადრი გელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 24 გოჩა პაპიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 24 თემურ პაპიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 24 ნინო შანთაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 24 აბელ კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 24 მალხაზ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 24 როინ შანთაძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

84 24 ემზარ გელაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 24 ამირან შავაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 24 ქეთევან გელაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 24 ოთარ პაპიძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 25 თამაზ კოჩალიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 25 გივი კოჩალიძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 25 ბადრი ანთაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 25 დარიკო კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 25 მალხაზ კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 25 გულვარდ ხოზრევანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 25 ვაჟა კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 25 ბადრი შანთაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 25 ნოდარ კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

84 25 რომან ანთაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 25 გოჩა შანთაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 25 ირინე კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 25 ნუგზარ კოჩალიძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 26 თამაზ ხოზრევანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 26 იოსებ ხოზრევანიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

84 26 ნოდარ შავაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 26 არჩილ შანთაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 26 ნუკრი შანთაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 26 თენგიზ ხოზრევანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 26 ანზორ შავაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 26 არსენ შავაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 26 ირმა შავაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 26 დათიკო შავაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 26 თამაზ შავაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 26 ანზორ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 26 ემზარ ხოზრევანიძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 27 ლევან მარკოიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 27 ნარგიზ დეკანაძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 27 თემურ ვაშაყმაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 27 ნუგზარ ვაშაყმაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 27 ოთარ ვაშაყმაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 27 გურამ ფასანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 27 მერაბ მარკოიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 27 ზურაბ შავაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 27 ზაურ მარკოიძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

84 27 რევაზ ფასანიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია
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saarCevno ubani #24

saarcevno ubani #25

saarCevno ubani #26



84 27 ნოდარ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 27 მაგული ზოიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 27 ოთარ მგელაძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 28 არჩილ მარკოიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 28 რევაზ ვაშაყმაძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 28 დავით ვაშაყმაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 28 ნოდარ ვაშაყმაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 28 ზურაბ შავაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 28 რუსლან ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 28 ამირან ვაშაყმაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 28 მერაბ ვაშაყმაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 28 დურსუნ ვაშაყმაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 28 ალექსანდრე მგელაძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

84 28 რევაზ ვაშაყმაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 28 ლევან ჯორბენაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 28 თემურ ბოლქვაძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 29 თემურ შაინიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 29 ფატმან სურმანიძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 29 გოდერძი აბაშიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 29 რუსლან ქამადაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 29 აკაკი შაინიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 29 გელა შაინიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 29 გულიკო აბაშიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 29 მერაბ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 29 ნაზი შაინიძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

84 29 ვახტანგ მახარაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 29 სერგო მახარაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 29 ედუარდ დეკანაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 29 ზურაბ შაინიძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 30 ბეჟან მახარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 30 თამაზ მახარაძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 30 ხათუნა ასლანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 30 ზოია მახარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 30 მალხაზ მახარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 30 როინ მახარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 30 ცისანა მახარაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 30 რამინ მახარაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 30 თამილა ასლანიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 30 ნუგზარ მუშამბაძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

84 30 ლევან მახარაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 30 ნადია მელაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 30 ნოდარ მუშამბაძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 31 ბესარიონ ხოზრევანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 31 ნინო მახარაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

84 31 ბეჟან მახარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 31 თამაზ მახარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 31 ამირან შაინიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 31 ნოდარ ხოზრევანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 31 გია დავითაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 31 მიხეილ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 31 თემურ ხოზრევანიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 31 სლავა ხოზრევანიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 31 ელდარ მახარაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 31 თამუნა მეხეშიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 31 ნოდარ მახარაძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 32 ჯანგულ შაინიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 32 ემზარ შაინიძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 32 ავთანდილ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
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84 32 ნოდარ დავითაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 32 თამაზ შაინიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 32 რომან შაინიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 32 როლანდ შაინიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 32 მთიული შაინიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 32 ნანი შაინიძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

84 32 ნარგიზ დავითაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 32 რამაზ ვახტანგური კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 32 ნატო თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 32 ემზარ შაინიძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 33 ტარიელ ხოზრევანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 33 გენადი ბერიძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 33 იოსებ ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 33 მერაბ ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 33 ნათელა მელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 33 ჯამბულ ხოზრევანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 33 დალი ხოზრევანიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 33 როლანდ ხოზრევანიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 33 მალხაზ ბერიძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

84 33 ლევან ბერიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 33 თამაზ ბერიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 33 დონარი ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 33 სულიკო სურმანიძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 34 ბეჟან სურმანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 34 დანიელ სურმანიძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 34 ივანე სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 34 მარგო სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 34 ნათია სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 34 ამირან ჯაიანი კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 34 თემური დუმბაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 34 ნუგზარ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 34 მარად სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

84 34 რუსლან სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 34 ასლან დუმბაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 34 მაია ბარამიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 34 ევგენი სურმანიძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 35 ბეგლარ შაინიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 35 ბადრი მიქელაძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 35 ზაზა ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 35 ნარგიზ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 35 ზაზა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 35 ნუგზარ შაინიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 35 ჯონი შაინიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 35 რომან კეკელიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 35 ფრიდონ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

84 35 ევგენი შაინიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 35 დათიკო ბერიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 35 დურმიშხან სოლომონიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 35 ანზორ შაინიძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 36 პაატა აბაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 36 ლევან სურმანიძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 36 სანდრო აბაშიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 36 ავთანდილ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 36 ომარ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 36 არჩილ შაინიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 36 ჯუმბერ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 36 მურმან სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 36 მერაბ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 36 ცირა პაპიძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები
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84 36 ასლან აბაშიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 36 ნარგული ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 36 ავთანდილ სურმანიძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 37 ავთანდილ მეკეიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 37 თამაზ სირაძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 37 თემურ მეკეიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 37 თამაზ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 37 თემურ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 37 თამაზ ნაკაიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 37 თამაზ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 37 ნუგზარ ადაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 37 შუქრი ბერიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 37 მამია ბერიძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

84 37 ნადიმ ხინიკაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 37 ბეგლარ დეკანაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 37 რესან ხინიკაძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 38 ომარ ვანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 38 ბადრი ვანაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

84 38 ავთანდილ ვანაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 38 არსენ ვანაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 38 ბეგლარ ვანაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 38 რევაზ ვანაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 38 გურამ ვანაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 38 ბადრი ვანაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 38 თემურ ვანაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 38 მუხამედ ვანაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 38 თემურ ვანაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 38 მარად დეკანაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 38 ნოდარ ვანაძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 39 ნოდარ გორგაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 39 შუქრი გორგაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

84 39 თეიმურაზ ადაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 39 გურამ ირემაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 39 თემურ ირემაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 39 ფირუზ ირემაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 39 ბიჭიკო ირემაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 39 თამაზ ადაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 39 თამაზ გორგაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 39 ნური ირემაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 39 ოთარ ირემაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 39 დურმიშხან თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 39 თემურ ანთაძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 40 ზებურ ხარაბაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 40 დავით ხარაბაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

84 40 მალხაზ ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 40 მალხაზ ძირკვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 40 ჯამბულ ჭელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 40 თემურ ხარაბაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 40 თამაზ ხარაბაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 40 ბადრი ჭელიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 40 ანზორ ბერიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 40 ნოდარ გორგაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 40 რამაზ დავლაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 40 გურამ თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 40 ვლადიმერ ბერიძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 41 ოთარ ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 41 რამაზ სურმანიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

84 41 მალხაზ ართმელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
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84 41 ნოდარ ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 41 რამაზ გორგაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 41 ავთანდილ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 41 ნოდარ ქათამაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 41 ალექსანდრე პაიჭაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 41 იმედა გორგაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 41 ნოდარ ბერიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 41 თენგიზ მესხიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 41 ისუფ სოლომონიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 41 რეზო ბერიძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 42 ლევან გაბაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 42 მალხაზ გაბაიძე კომისიის მდივანი                                  საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 42 არჩილ გაბაიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 42 თამარ გაბაიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 42 თემურ ჯაიანი კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 42 ჟუჟუნა ჯაიანი კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 42 ომარ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 42 რამაზ გაბაიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 42 მირიან სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

84 42 მინდია სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 42 არჩილ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 42 ნაირა ხალვაში კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 42 მურად გორგაძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 43 ჯამბულ მამულაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 43 თამარ მამულაძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 43 ლევან აბაშიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 43 შალვა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 43 შორენა მამულაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 43 გიგლა ქამადაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 43 როლანდ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 43 მალხაზ მამულაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 43 ცანგული აბულაძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

84 43 დავით ბაუჩაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 43 ემზარ მახარაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 43 სურიე თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 43 რომან აბაშიძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 44 ენისე აბაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 44 ასლან გაბაიძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 44 სელიმ გაბაიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 44 ინგა გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 44 გულნარა დუმბაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 44 გულნარა უმეთაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 44 ავთანდილ მუშამბაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 44 ხელილ ჯაიანი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 44 გელა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 44 გოდერძი ჯაიანი კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

84 44 ნოდარ მახარაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 44 გიორგი სოლომონიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 44 გია ცეცხლაძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 45 ვალერიან შაინიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 45 ბეგლარ შაინიძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 45 ლამარა ნაჩაიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 45 ბადრი შაინიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 45 იური შაინიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 45 ოთარ შაინიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 45 ამირან დავითაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 45 ვიქტორ შაინიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 45 ლევან შაინიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 45 ნოდარ ყარსილაძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები
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84 45 ლევან შაინიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 45 ომარ დეკანაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 45 ავთანდილ მახარაძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 46 ნუგზარ გელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 46 ავთანდილ გელაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

84 46 იამზე ანთაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 46 ბადრი გელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 46 ემზარ გელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 46 ზაურ გელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 46 სერგო დიასამიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 46 მალხაზ გელაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 46 ფირუზ გელაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 46 თენგიზ აბულაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 46 ლევან გელაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 46 ედნარ გელაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 46 შორენა დეკანაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84

84 47 ომარ შანთაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 47 მაიკო თავართქილაძე კომისიის მდივანი                                  მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 47 მაგული შანთაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 47 დარინა ჩოგაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 47 ზაურ ჩოგაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 47 ზურაბ ძირკვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 47 ავთანდილ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 47 თემურ შანთაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 47 იამზე ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 47 ზურაბ შანთაძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

84 47 ნანულ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 47 ნაზი ზოიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 47 ამირან ჩოგაძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 48 ვაჟა ჯაბნიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 48 იაშა ჯაბნიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

84 48 ია თურაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 48 ლევან თურაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 48 რამაზ თურაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 48 ემზარ ჯაბნიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 48 ნოდარ თურაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 48 თენგიზ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 48 მანანა თურაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 48 ნუგზარ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 48 ქსენია სურმანიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 48 ასლან ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 48 მადონა თურაძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 49 ჯუმბერ გორგაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 49 იოსებ გორგაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

84 49 შაქრო ბახუნტარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 49 ბეჟან გორგაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 49 რამინ გორგაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 49 მამია ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 49 გენად ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 49 მიხეილ ადაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 49 მერაბ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 49 როლანდ გორგაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 49 მალხაზ ირემაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 49 მუხრან თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 49 არსენ ცეცხლაძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 50 ზაზა ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 50 მამია ცეცხლაძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 50 თემური ართმელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

saarCevno ubani #49
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84 50 ოთარ ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 50 ნუგზარ გორგაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 50 რევაზ მახარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 50 შოთა ბერიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 50 რამაზ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 50 მურად ბერიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 50 თამაზ ქათამაძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

84 50 ჯემალ ართმელაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 50 დარიკო ჩიტაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 50 თემურ ირემაძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 51 თამაზ ხოზრევანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 51 არჩილ კოჩალიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

84 51 რეზო ანთაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 51 რევაზ კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 51 უშანგი კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 51 ხარიტონ კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 51 ვალერი გორგაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 51 იაშა კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 51 ლერი ანთაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 51 ზაურ შანთაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 51 უშანგი კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 51 მამუკა დეკანაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 51 ედნარ კოჩალიძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 52 ოთარ გობაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 52 ოთარ კახაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

84 52 ჯამბულ გობაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 52 ბადრი კახაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 52 ნადია კახაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 52 რამაზ კახაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 52 კახა კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 52 გურამ კახაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 52 ზაირა კახაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 52 მადონა კახაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 52 გურამ შავაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 52 ეკატერინე ჩოგაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 52 თემურ გობაძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 53 რომან საგინაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 53 სულიკო საგინაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

84 53 გულნარა საგინაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 53 ზაურ საგინაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 53 თენგიზ საგინაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 53 ნინო საგინაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 53 ლევან საგინაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 53 გია საგინაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 53 ფატმან აბულაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 53 ემზარ საგინაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

84 53 ოთარ საგინაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 53 გულიკო ქონიაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 53 თენგიზ საგინაძე მოადგილე                                          ოლქი

84

84 54 ნუგზარ გორგილაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

84 54 იზოლდა სურმანიძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

84 54 შაქრო ბასილაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 54 გულისა ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 54 მერაბ გორგილაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 54 ნოდარ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

84 54 მერაბ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

84 54 ჯემალ გორგილაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

84 54 ზვიად სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

84 54 მერაბ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

საარჩევნო უბანი #54

საარჩევნო უბანი #53

საარჩევნო უბანი #52

საარჩევნო უბანი  #51



84 54 ქეთინო დავითაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

84 54 რიმა დეკანაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

84 54 რუსლან სურმანიძე მოადგილე                                          ოლქი


