
 
 
 

საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 27 ოქტომბრის არჩევნებისთვის 
სხვა სახელმწიფოებში შექმნილი საარჩევნო უბნები 

 
(საარჩევნო უბნის ნომერი და მისამართი) 

№3 საარჩევნო უბანი – ავსტრიის რესპუბლიკა, ქ. ვენა 
მის.: საქართველოს საელჩო, მაროკანერგასსე 18/1, A-1030, Marokkanergasse 18/1                                                        
1030Vienna  

№4 საარჩევნო უბანი – აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, ქ. ბაქო  

მის.: საქართველოს საელჩო, ნარიმანოვის რაიონი, იაშარ გუსეინოვის ქ. №13/15, 
Narimanov District, Yashar Huseynov str. N15, Baku,  

№5 საარჩევნო უბანი – აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, ქ. ბაქო  

მის.: საქართველოს საელჩო, ნარიმანოვის რაიონი, იაშარ გუსეინოვის ქ. №13/15, 
Narimanov District, Yashar Huseynov str. N15, Baku,  

№6 საარჩევნო უბანი – აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, ქ. ბაქო  

მის.: საქართველოს საელჩო, ნარიმანოვის რაიონი, იაშარ გუსეინოვის ქ. №13/15, 
Narimanov District, Yashar Huseynov str. N15, Baku,  

№7 საარჩევნო უბანი – ამერიკის შეერთებული შტატები, ქ. ვაშინგტონი 
მის.: საქართველოს საელჩო, მასაჩუსეთის ავენიუ, ჩრდილო-დასავლეთი 20008,  
Massachusetts Avenue NW Washington DC 20008 

№8 საარჩევნო უბანი – ამერიკის შეერთებული შტატები, ქ. ნიუ-იორკი 
მის: საქართველოს გენერალური საკონსულო 144, აღმოსავლეთი 44, ნიუ იორკი 10017 
აშშ, 144 st. 5th Floor, E44 st., New York, NY 10017, USA. 

№9 საარჩევნო უბანი – ამერიკის შეერთებული შტატები, ქ. ნიუ-იორკი 
  მის: საქართველოს გენერალური საკონსულო 144, აღმოსავლეთი 44, ნიუ იორკი        
10017 აშშ, 144 st. 5th Floor, E44 st., New York, NY 10017, USA 

№10 საარჩევნო უბანი – ბელარუსის რესპუბლიკა, ქ. მინსკი 
მის.: საქართველოს საელჩო, თავისუფლების მოედანი №4, Minsk, Liberty sq. N4 

№11 საარჩევნო უბანი – ბელგიის სამეფო, ქ. ბრიუსელი 
         მის.: საქართველოს საელჩო, რუე პერე ეუდორე დევროი 245, 1150 ბრიუსელი,  
  Rue Pere Eudore,Devroye 245, 1150 Woluwe st. Pierre 
№12 საარჩევნო უბანი – ბულგარეთის რესპუბლიკა, ქ. სოფია  

მის.: საქართველოს საელჩო, კრიჩიმის ქ.N65, ქ. სოფია, 1164, ბულგარეთი, 65 Krichim str. 
Lozenets, Sofia, 1164, Republic of Bulgaria 

№13 საარჩევნო უბანი – გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, ქ. ბერლინი  
მის.: საქართველოს საელჩო, რაუხეშტრასსე 11, 10787, ბერლინი, Rauchstrasse 11 Berlin 10787 

№14 საარჩევნო უბანი – დანიის სამეფო, ქ. კოპენჰაგენი 
მის.: საქართველოს საელჩო, ნიბროგადე 10, 1203 კოპენჰაგენი, დანიის სამეფო, Nybrogade 
10, Copenhagen k 1203, Denmark 

№15 საარჩევნო უბანი – დიდი ბრიტანეთი, ქ. ლონდონი  

  მის.: საქართველოს საელჩო, 4 რასელ გარდენს  ლონდონი, ინდექსი: W14 8EZ   UK 
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№16 საარჩევნო უბანი – ეგვიპტის რესპუბლიკა, ქ. ქაირო  

მის.: საქართველოს საელჩო,  ტანტას ქ. №11, ასვანის მოედანი, მუჰანდისინი, კაირო, 
ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკა (11 Tanta str. Aswan Square, Mohandessin Egypt) 

№17 საარჩევნო უბანი – ესპანეთის სამეფო, ქ. მადრიდი 
მის.: საქართველოს საელჩო, პლასა დე ლას კორტეს ქ. №4, მე-5 სართული, მარჯვენა 
კარი 28014  Plaza de las Cortes N4, pisco 5, derecha, 28014 Madrid 

№18 საარჩევნო უბანი - ესპანეთის სამეფო, ქ. ბარსელონა 
მის.: საქართველოს საკონსულო, ბარსელონა, კალე მუნტანერის 48-50, (Calle Muntaner 48-
50, 3o-1a, 08011, Barcelona, Espana)  

№19 საარჩევნო უბანი – ესტონეთის რესპუბლიკა, ქ. ტალინი  
მის.: საქართველოს საელჩო, ვირუ ვალიაკ , მეტრო პლაზა, ტალინი 10111, Viru-Valjak 2 (Metro 

Plaza), 10111, Tallinn, Republic of Estonia 
№20 საარჩევნო უბანი – თურქეთის რესპუბლიკა, ქ. ანკარა 

მის.: საქართველოს საელჩო, ორანის დიპლომატიური უბანი, ქილიჩ ალის ქუჩა 
№12/ჩანკაია (Oran Diplomatic Site, Kilich Ali st. N12, Cankaya/Ankara) 

№21 საარჩევნო უბანი – თურქეთის რესპუბლიკა, ქ. სტამბოლი  
მის.: საქართველოს გენერალური საკონსულო, ბეშიქთაშის რ/ნ, პირველი ლევენტი, 
34330 ლევენტის გამზირი, სუმბულის ქ. 17, (SUMBUL SOKAK #17, LEVENT, 
34330/BESHIKTASH/ISTANBUL/ TURKEY) 

№22 საარჩევნო უბანი – თურქეთის რესპუბლიკა, ქ. ტრაპიზონი  
მის.: საქართველოს გენერალური საკონსულო, ორტაჰისარის უბანი, პერტევფაშას ქ. 
№10, (Ortahısar Mah. Pertevpaşa sok. No:10 Trabzon/Turkey) 

№23 საარჩევნო უბანი - იორდანიის ჰაშიმიტურ სამეფოში. ქ. ამანი 
მის: საქართველოს საელჩო, 31, ოდე აბუ ტაიე, შმეისანი, ამანი 11185, იორდანიის 
ჰაშიმიტური სამეფო, 31, odeh abu taayeh, shmeisani, amman 11185, hashemite kingdom of 
jordan 

№24 საარჩევნო უბანი - ირლანდია, ქ. დუბლინი 
მის.: საქართველოს საელჩო, დუბლინი, ირლანდია - 5 მარინის ქუჩა დან ლერი, 
დუბლინი, 5 Marine Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin, Ireland 

№25 საარჩევნო უბანი – ისრაელის სახელმწიფო, ქ. თელ-ავივი 
მის.: საქართველოს საელჩო, დანიელ ფრიშის ქ. №3  (Daniel   Frishch Street №3  , Tel-Aviv) 

№26 საარჩევნო უბანი – იტალიის რესპუბლიკა, ქ. რომი 
მის.: საქართველოს საელჩო,  ვიტორიო ემანუელე II-ის №21, 00186 (Corso Vittrio 
Emanuele II, 21 Scala A, Int.4,. 00186 Roma, Italia) 

№27 საარჩევნო უბანი - კანადა, ქ. ოტავა   
მის.: საქართველოს საელჩო, მეტკალფის ქ. N150, სართული 21, ოფისი №2101 (Embassy of 
Georgia 150 Metcalfe Street, Suite №2101 Ottawa, ON K2P1P1) 

№28 საარჩევნო უბანი – კვიპროსის რესპუბლიკა, ქ. ნიქოზია 
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მის.: საქართველოს საელჩო, თემისტოკლე  დერვის ქუჩა 46, მე–5 სართული. 1066  
ნიქოზია, კვიპროსი, Themistocles Dervis St. 46, 1066 Nicosia Cyprus 

№29 საარჩევნო უბანი – ლატვიის რესპუბლიკა, ქ. რიგა 
          მის.: საქართველოს საელჩო, რაინა ბულვარი №3, 1050 რიგა Raina Bulvaris 3, Riga LV-    
 1050 
 
№30 საარჩევნო უბანი – ლიტვის რესპუბლიკა, ქ. ვილნიუსი  

მის.: საქართველოს საელჩო, ლიტვის რესპუბლიკა, ქ. ვილნიუსი, LT-08123 პოშკოს ქ.13.  
13, Poshkos str. Vilnius, LT-08123 Republic of Lithuania 

№31 საარჩევნო უბანი – მოლდოვას რესპუბლიკა, ქ. კიშინოვი  
მის.: საქართველოს საელჩო, 1989 წლის 31 აგვისტოს ქუჩა, N57 კიშინაუ, MD-2001( 
Str.31 August 1989, 57 chisinau 

№32 საარჩევნო უბანი – ნიდერლანდების სამეფო, ქ. ჰააგა,  
მის.: საქართველოს საელჩო, ხრუტ ხერტოხინნელაან 28, ქალაქი ჰააგა, ნიდერლანდები,  
Groot Hertoginnelaan 28, 2517 EG Den Hague 

№33 საარჩევნო უბანი – პოლონეთის რესპუბლიკა, ქ. ვარშავა  
მის.: საქართველოს საელჩო, ქ. ვარშავა 03-976, ბერნენსკაიას ქ. №6, (UI. Bernenka 6, 03-
976, Warszawa) 

№34 საარჩევნო უბანი - პორტუგალიის რესპუბლიკა, ქ. ლისაბონი 
მის.: საქართველოს საელჩო,  ფერნაუ სუარეშის ქ.№6-ა. 1400-149, ლისაბონი, პორტუგალია 
(Rua Fernão Soares 6-e Ferman Gomes, 1400-038, Lisboa, Portugal) 

№35 საარჩევნო უბანი – რუმინეთის რესპუბლიკა, ქ. ბუქარესტი  
მის.: საქართველოს საელჩო, ჰერასტრაუს ქუჩა 16, სექტორი 1, ბუქარესტი, 
რუმინეთი, (Herastrau Str. 16, Sector 1, Bucharest) 

№36 საარჩევნო უბანი – საბერძნეთის რესპუბლიკა, ქ. ათენი  
მის.: საქართველოს საელჩოს საკონსულო სამსახური,  ტაიგეტუს ქუჩა 27, 15452 პალეო 
ფსიხიკო, ათენი, 27 Taygetou str., Paleo Psychiko, Athens (15452) 

№37 საარჩევნო უბანი – საბერძნეთის რესპუბლიკა, ქ. ათენი 
მის.: საქართველოს საელჩოს საკონსულო სამსახური, ტაიგეტუს ქუჩა 27, 15452 პალეო 
ფსიხიკო, ათენი, 27 Taygetou str., Paleo Psychiko, Athens (15452) 

№38 საარჩევნო უბანი – საბერძნეთის რესპუბლიკა, ქ. ათენი  
მის.: საქართველოს საელჩოს საკონსულო სამსახური,  ტაიგეტუს ქუჩა 27, 15452 პალეო 
ფსიხიკო, ათენი, 27 Taygetou str., Paleo Psychiko, Athens (15452) 

№39 საარჩევნო უბანი – საბერძნეთის რესპუბლიკა, ქ. ათენი 
მის.: საქართველოს საელჩოს საკონსულო სამსახური,  ტაიგეტუს ქუჩა 27, 15452 პალეო 
ფსიხიკო, ათენი, 27 Taygetou str., Paleo Psychiko, Athens (15452) 

№40 საარჩევნო უბანი – საბერძნეთის რესპუბლიკა, ქ. სალონიკი 
მის.: საქართველოს გენერალური საკონსულო, თემისტოკლი სოფულის ქ. №3 თესალო-
ნიკი 54646 საბერძნეთი(3 Themistokli Sofouli str. 54646, Theesaloniki. Hellenic Republic) 

№41 საარჩევნო უბანი – საბერძნეთის რესპუბლიკა, ქ. სალონიკი 
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მის.: საქართველოს გენერალური საკონსულო, თემისტოკლი სოფულის ქ. №3 
თესალონიკი 54646 საბერძნეთი (3 Themistokli Sofouli str. 54646, Theesaloniki. Hellenic 
Republic)  

№42 საარჩევნო უბანი – საბერძნეთის რესპუბლიკა, ქ. სალონიკი 
მის.: საქართველოს გენერალური საკონსულო, თემისტოკლი სოფულის ქ. №3 
თესალონიკი 54646 საბერძნეთი (3 Themistokli Sofouli str. 54646, Theesaloniki. Hellenic 
Republic) 
 

№43 საარჩევნო უბანი – საფრანგეთის რესპუბლიკა, ქ. პარიზი  
  მის.: საქართველოს საელჩო, რემონ პუანკარეს პროსპექტი N104, 
   75116 პარიზი, საფრანგეთი , 104, Avenue Raymond Poincare 75116 Paris, France 
№44 საარჩევნო უბანი – სლოვაკეთის რესპუბლიკა, ქ. ბრატისლავა 

მის.: საქართველოს საელჩო, მიხალსკას Ø. №9, 811 01 ქ. ბრატისლავა ( Michalská 9, 811 01 
Bratislava, Slovak Republic) 

№45 საარჩევნო უბანი – სომხეთის რესპუბლიკა, ქ. ერევანი  
მის.: საქართველოს საელჩო, გენერალ ბაბაიანის ქუჩა 2/10, 0037 ქ. ერევანი, (Babayan str. 
2/10, Yerevan, Republic of Armenia  0037) 

№46 საარჩევნო უბანი – უზბეკეთის რესპუბლიკა, ქ. ტაშკენტი 
მის.: საქართველოს საელჩო, მირზო-ულუგბეკის რ/ნ, ზიოლილარის ქ. №6,( Ziyolilar str. 
N 6, distr. Mirzo-Ulugbek, 100 170 , Tashkent, Republic of  Uzbekistan) 

№47 საარჩევნო უბანი – უკრაინის რესპუბლიკა, ქ. კიევი 
მის.: საქართველოს საელჩო, ტარას შევჩენკოს ბულვარი 25, კიევი,( 01032, T.Shevchenko 
blv. 25, Kyiv, Ukraine) 

№48 საარჩევნო უბანი – უკრაინის რესპუბლიკა, ქ. ოდესა 
მის.: საქართველოს გენერალური საკონსულო, მარიინსკაიას ქ. №4,  4 Marinskaya, 65012 
Odessa, Ukraine 

№49 საარჩევნო უბანი – უკრაინის რესპუბლიკა, ქ. დონეცკი  
ÌÉÓ.: საქართველოს გენერალური საკონსულო, მიხეილ კოციუბინსკის ქ. №83 ბ. (83 B, 
Kostyubinskogo st. 83048, Donetsk, Ukraine) 

№50 საარჩევნო უბანი - უნგრეთი, ქ. ბუდაპეშტი  
მის.: საქართველოს საელჩო, ბუდაპეშტი, ვირანიშის ქუჩა 6/ბ (Budapest. H-1125, viranyos 
utca 6/b) 

№51 საარჩევნო უბანი – ქუვეითის სახელმწიფო, ქ. ალ-ქუვეითი  
მის.: საქართველოს საელჩო, კურტობა, მე-2 კვარტალი,1-ლი ქუჩა, მე-3 გამზირი, 
ვილა N6, QURTOBA, BLOCK 2, 1st AREA, AVE.3, VILLA 6, KUWAIT CITY  

№52 საარჩევნო უბანი – ყაზახეთის რესპუბლიკა, ქ. ასტანა  
მის.: საქართველოს საელჩო, დიპლომატიური გოროდოკი, C-4, (Astana, Dip. Gorodok C-4) 

№53 საარჩევნო უბანი – შვედეთის სამეფო, ქ. სტოკჰოლმი  
მის.: საქართველოს საელჩო, კარლავეგენ 60, მე-2 სართული, 11449  (Karlavägen 60, 2 tr, 114 
49 Stockholm) 

№54 საარჩევნო უბანი – შვეიცარიის კონფედერაცია, ქ. ბერნი  
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მის.: საქართველოს საელჩო, მოტაშტრასე 3, 3005 ბერნი. (3 Mottastrasse, 3005 Bern 
Switzerland ) 

№55 საარჩევნო უბანი – ჩეხეთის რესპუბლიკა, ქ. პრაღა  
მის.: საქართველოს საელჩო, პელეოვას ქ. 10, 160 00 პრაღა, (Pelleova 10, 160 00 Prague) 


