
ოლქი უბანი სახელი გვარი თანამდებობა
1 1 ზურაბ ბოხუა-ხუციშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
1 1 ლამარა ოზბეთელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
1 1 ინგა ჭანტურიძე კომისიის წევრი                                    
1 1 ლიმი ბურძგლა კომისიის წევრი                                    
1 1 ნონა გიგანი კომისიის წევრი                                    
1 1 ელდარ გეწაძე კომისიის წევრი                                    
1 1 ნინო ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    
1 1 ნანა გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 1 მატრონა იაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 1 მანანა ზატიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 1 გიორგი მაყაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 1 ხათუნა მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 1 ნინო ყველაიძე მოადგილე                                          
1 2 ირმა ხელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
1 2 ნინო მახარაძე კომისიის მდივანი                                  
1 2 გულნარა სოხაძე კომისიის წევრი                                    
1 2 ნინო პეტროსიანი კომისიის წევრი                                    
1 2 მარიამი ინასარიძე კომისიის წევრი                                    
1 2 ციალა ხომერიკი კომისიის წევრი                                    
1 2 ნანი სურმავა კომისიის წევრი                                    
1 2 მანანა გულბანი კომისიის წევრი                                    
1 2 ანა კანდელაკი კომისიის წევრი                                    
1 2 სულხან კიკნაველიძე კომისიის წევრი                                    
1 2 ქეთევან მამალაძე კომისიის წევრი                                    
1 2 კარლო მოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 2 თამარ გულიაშვილი მოადგილე                                          
1 3 ნიკა აზანოვიჩ კომისიის თავმჯდომარე                              
1 3 ლია იმნაძე კომისიის მდივანი                                  
1 3 ნატო ჭელიძე-ვახანია კომისიის წევრი                                    
1 3 ინგა ხასია კომისიის წევრი                                    
1 3 ნონა გაბუნია კომისიის წევრი                                    
1 3 ოლეგ შარიქაძე კომისიის წევრი                                    
1 3 თამარი შოშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 3 ნატალია გორგიშელი კომისიის წევრი                                    
1 3 ნანა გენძეხაძე კომისიის წევრი                                    
1 3 დავითი კობიაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 3 მერი სირაძე კომისიის წევრი                                    
1 3 როლანდ ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    



1 3 მაია პეტრიაშვილი მოადგილე                                          
1 4 ირინე ქირია კომისიის თავმჯდომარე                              
1 4 თინათინ ცაგარეიშვილი კომისიის მდივანი                                  
1 4 ანინა მარიამული კომისიის წევრი                                    
1 4 ეკა კეჟევაძე კომისიის წევრი                                    
1 4 ეკატერინე გალდავაძე კომისიის წევრი                                    
1 4 რუსუდან ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 4 ელისო ქადაგიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 4 ნინო როდონაია კომისიის წევრი                                    
1 4 დარო დოდაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 4 თეა გვასალია კომისიის წევრი                                    
1 4 ქეთევან ლომიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 4 თეა ძებისაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 4 მედეა უშარაული მოადგილე                                          
1 5 ეკატერინე ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
1 5 სოფიკო აფრიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
1 5 ცოტნე გვაჯაია კომისიის წევრი                                    
1 5 მაია სიყმაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 5 ფრიდონ გურამიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 5 დარეჯან ორაგველიძე კომისიის წევრი                                    
1 5 მარიამ გურაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 5 ლელა პაიჭაძე კომისიის წევრი                                    
1 5 ლეილა მათიაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 5 დალი სუხიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 5 გივი ძიძიგური კომისიის წევრი                                    
1 5 ეკა სულაძე მოადგილე                                          
1 6 ჯილდა ჯანელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
1 6 რუსუდანი ნებიერიძე კომისიის მდივანი                                  
1 6 ირინა ნეფარიძე კომისიის წევრი                                    
1 6 გიული გეგეშიძე კომისიის წევრი                                    
1 6 ტატიანა რეზნიჩენკო კომისიის წევრი                                    
1 6 ლეილა ინჯგია კომისიის წევრი                                    
1 6 ელიკო ხოხონიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 6 ნინო კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    
1 6 ნაირა ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
1 6 ნინო სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
1 6 მარია შაინიან კომისიის წევრი                                    
1 6 გოჩა ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
1 6 ია ჩხეიძე მოადგილე                                          



1 7 ხათუნა ხათრიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
1 7 ქეთევან ამირანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
1 7 თამაზ ვაჩნაძე კომისიის წევრი                                    
1 7 ნინო კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
1 7 ქეთევან ზიკეევა კომისიის წევრი                                    
1 7 ქეთევან კეპულაძე კომისიის წევრი                                    
1 7 ნინო კოხრეიძე კომისიის წევრი                                    
1 7 მაკა ყოჩიაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 7 მარინა ბიჭიაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 7 ნინო გზირიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 7 თეონა თუთბერიძე კომისიის წევრი                                    
1 7 გიორგი ოდიკაძე კომისიის წევრი                                    
1 7 მანანა ავალიანი მოადგილე                                          
1 8 მარიამ არსენაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
1 8 ია გვალია კომისიის მდივანი                                  
1 8 სტელა ამირხანიანი კომისიის წევრი                                    
1 8 ელენე ქორაია კომისიის წევრი                                    
1 8 ირინა ქალდანი კომისიის წევრი                                    
1 8 თენგიზ ჩალაძე კომისიის წევრი                                    
1 8 ბელა გოგუაძე კომისიის წევრი                                    
1 8 ლიანა მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
1 8 ეკატერინე შათირიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 8 თეიმურაზი ლატარია კომისიის წევრი                                    
1 8 ლიცა ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
1 8 შოთა სხალაძე კომისიის წევრი                                    
1 8 ლევანი ჩიტაია მოადგილე                                          
1 9 ნატო სამანიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
1 9 ნინო ყაველაშვილი კომისიის მდივანი                                  
1 9 ნატო მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
1 9 მაია სანებლიძე კომისიის წევრი                                    
1 9 სალომე ქალდანი კომისიის წევრი                                    
1 9 ზურაბ ქობალია კომისიის წევრი                                    
1 9 ზაქარია ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
1 9 მზაღო სუხიაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 9 ნინო ჭაჭიაშვილი კომისიის წევრი                                    

1 9 ეკა
ელიზბარაშვილი-
ჩაჩავა კომისიის წევრი                                    

1 9 ნინო მექვაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 9 ლეილა ქუფარაშვილი კომისიის წევრი                                    



1 9 ნინო ჯანელიძე მოადგილე                                          

1 10 თამაზ მაღნარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
1 10 სოფიო ჩუბინიძე კომისიის მდივანი                                  
1 10 ლილი რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 10 ლეილა ელისაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 10 ვარდიკო სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    
1 10 ნანული ბატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 10 თამარ ციცხვაია კომისიის წევრი                                    
1 10 ციცინო ხვისტანი კომისიის წევრი                                    
1 10 ხათუნა გოგოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 10 ეკატერინე გორდელაძე კომისიის წევრი                                    
1 10 ზურაბ ვანიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 10 ნელი ოდიშელიძე კომისიის წევრი                                    
1 10 ეთერ კუტიბაშვილი მოადგილე                                          

1 11 კობა ბაკურია კომისიის თავმჯდომარე                              
1 11 იზა ბენდელიანი კომისიის მდივანი                                  
1 11 ლევან ქევხიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 11 ლია ვარაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 11 თინათინ გაბესკირია კომისიის წევრი                                    
1 11 მანანა სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    
1 11 იამზე ოდიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 11 ლალი დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 11 ნატო მამფორია კომისიის წევრი                                    
1 11 ვასილ მახარობლიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 11 რუსუდან ქართველიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 11 მარინა ცინაძე კომისიის წევრი                                    
1 11 ზაზა ვანიშვილი მოადგილე                                          

1 12 ირმა ჯღამაია კომისიის თავმჯდომარე                              
1 12 ლიანა ქაჯაია კომისიის მდივანი                                  
1 12 გულნარა პატარიძე კომისიის წევრი                                    
1 12 ირმა გაბელაშვილი კომისიის წევრი                                    

1 12 თამარ
ბეროშვილი-
გაბესკირია კომისიის წევრი                                    

1 12 მერი ბურდული კომისიის წევრი                                    
1 12 ლია გუნცაძე კომისიის წევრი                                    
1 12 მადლენა ჭიპაშვილი კომისიის წევრი                                    



1 12 ნინო ბურჯანაძე კომისიის წევრი                                    
1 12 ნინო გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
1 12 ქრისტინე თუმანიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 12 რუსუდან სისაური კომისიის წევრი                                    
1 12 ნინო პატარიძე მოადგილე                                          

1 13 ნანა ონოფრიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
1 13 მაია სისაური კომისიის მდივანი                                  
1 13 ფლორა აბაკელია კომისიის წევრი                                    
1 13 დალი ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 13 კახა კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
1 13 თინათინ გოგილავა კომისიის წევრი                                    
1 13 მაია ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
1 13 თამარ აბაკელია კომისიის წევრი                                    
1 13 ზურაბი ქითიძე კომისიის წევრი                                    
1 13 ეკატერინე არეშიძე კომისიის წევრი                                    
1 13 ირინე ბერიკელაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 13 სალომე ბროლაძე კომისიის წევრი                                    
1 13 მაყვალა მიქელაძე მოადგილე                                          

1 14 მაია კაკაბაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
1 14 ელისაბედი კევლიშვილი კომისიის მდივანი                                  
1 14 ირმა ბაჩუკიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 14 ნინო გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
1 14 დავით თევზაძე კომისიის წევრი                                    
1 14 ეკა გუნთაიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 14 ლია ლალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 14 ლამარა ჟღენტი კომისიის წევრი                                    
1 14 თამარი მრელაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 14 ნანული ბერაძე კომისიის წევრი                                    
1 14 ლიანა კობიაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 14 თამარი პეტროვა კომისიის წევრი                                    
1 14 ლაშა ქობულაშვილი მოადგილე                                          

1 15 გიორგი ბეროზაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
1 15 თამარ ჭიკაიძე კომისიის მდივანი                                  
1 15 ლუარა ლიპარტია კომისიის წევრი                                    
1 15 მზია ცინდელიანი კომისიის წევრი                                    
1 15 ნაზი ბუჯიაშვილი კომისიის წევრი                                    



1 15 ნელი ბახტაძე კომისიის წევრი                                    
1 15 მაია მისირელაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 15 მაია მრელაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 15 ესმა მინდორაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 15 მაია ნასრაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 15 ნინო ნუცუბიძე კომისიის წევრი                                    
1 15 ნინო სიგუა კომისიის წევრი                                    
1 15 ზვიად ჩინჩალაძე მოადგილე                                          

1 16 არჩილი ხუცურაული კომისიის თავმჯდომარე                              
1 16 რუსუდან ჯიქია კომისიის მდივანი                                  
1 16 მარინა წერეთელი კომისიის წევრი                                    
1 16 ნიკოლოზ გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
1 16 ნანული სოფრომაძე კომისიის წევრი                                    
1 16 თეიმურაზ მითაიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 16 ნინო ლაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 16 გულიკო ბუჩუკური კომისიის წევრი                                    
1 16 ნათელა ვანიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 16 ანა ფოლადაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 16 ლალი ქურხაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 16 ვახტანგ შაიშმელაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 16 გიორგი სიგუა მოადგილე                                          

1 17 ნანული გიგუაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
1 17 ლია როგავა კომისიის მდივანი                                  
1 17 გიული მახათაძე კომისიის წევრი                                    
1 17 გიორგი რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 17 ოთარი გოძიაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 17 ნინო ქებაძე კომისიის წევრი                                    
1 17 დონარა გველუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 17 ნიკოლოზ ჯანდიერი კომისიის წევრი                                    
1 17 ქეთევან ბროლაძე კომისიის წევრი                                    
1 17 სერგო გვაზავა კომისიის წევრი                                    
1 17 ნინო გუგუშვილი კომისიის წევრი                                    
1 17 ქეთევან ქინქლაძე კომისიის წევრი                                    
1 17 ალექსი გოგალაძე მოადგილე                                          

1 18 ნინო ბახტაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
1 18 სესილი მამიტაშვილი კომისიის მდივანი                                  



1 18 თამარი ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    

1 18 ნანა
ვარდიაშვილი-
ჯიბლაძე კომისიის წევრი                                    

1 18 იოსებ ჭიპაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 18 ნინო ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
1 18 ვერა მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
1 18 შოთა ჭანუყვაძე კომისიის წევრი                                    

1 18 ნატო
ასიტაშვილი-
ტყეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    

1 18 ბაბულია მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    
1 18 მედეა ქინქლაძე კომისიის წევრი                                    
1 18 მერაბ ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
1 18 ლალი ბაქანიძე მოადგილე                                          

1 19 ლევანი გურგენიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
1 19 ნინო ჭყონია კომისიის მდივანი                                  
1 19 ლევანი აფრასიძე კომისიის წევრი                                    
1 19 მარიამ ჩინჩალაძე კომისიის წევრი                                    
1 19 იათამზე სამნიაძე კომისიის წევრი                                    
1 19 როზმარი გახელაძე კომისიის წევრი                                    
1 19 ნუნუ შატავიძე კომისიის წევრი                                    
1 19 რუსუდან კუჭავა კომისიის წევრი                                    
1 19 თამილა აბსანძე კომისიის წევრი                                    
1 19 თამარ გამრეკელაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 19 ნათია ტოროშელიძე კომისიის წევრი                                    
1 19 ეთერი შაიშმელაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 19 ლალი ულუმბელაშვილი მოადგილე                                          

1 20 ნინო მელიქიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
1 20 ნათია ბედელაძე კომისიის მდივანი                                  
1 20 თამარ კახიანი კომისიის წევრი                                    
1 20 ქეთევან მაყაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 20 ლიკა ავალიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 20 ქეთევან უერთაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 20 ირინე ღარიბაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 20 ნინო სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
1 20 ნანი ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
1 20 ლამარა ბაქრაძე კომისიის წევრი                                    
1 20 თინა სოხაძე კომისიის წევრი                                    



1 20 ნატო
სხილაძე-
ზარდიაშვილი კომისიის წევრი                                    

1 20 ინგა კუპრაძე მოადგილე                                          

1 21 ინგა კოკაია კომისიის თავმჯდომარე                              
1 21 სოფიო მარგველაშვილი კომისიის მდივანი                                  
1 21 ქეთევან კიკაჩეიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 21 ჯენარა კალმახელიძე კომისიის წევრი                                    
1 21 ზვიად გაბუნია კომისიის წევრი                                    
1 21 ირმა მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
1 21 მარინე გახუტიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 21 ქეთევან ლომიძე კომისიის წევრი                                    
1 21 ცისანა ნაბიჯაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 21 თამარ ოდიშელიძე კომისიის წევრი                                    
1 21 ლოლიტა სარქისოვი კომისიის წევრი                                    
1 21 სალომე ქინქლაძე კომისიის წევრი                                    
1 21 ილია ლობჟანიძე მოადგილე                                          

1 22 მარინე ქვარაია კომისიის თავმჯდომარე                              
1 22 ეკატერინე მერებაშვილი კომისიის მდივანი                                  
1 22 ნინო ძინძიბაძე კომისიის წევრი                                    
1 22 ნინო ჯიშკარიანი კომისიის წევრი                                    
1 22 მანანა მიდელაური კომისიის წევრი                                    
1 22 თამაზი ბოდოკია კომისიის წევრი                                    
1 22 იზოლდა ჯავარაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 22 მანანა ძიგუა კომისიის წევრი                                    
1 22 ლერი გორგოძე კომისიის წევრი                                    
1 22 კობა დარჩიაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 22 ნინო მარტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 22 პეტრე ყუფარაძე კომისიის წევრი                                    
1 22 ლალი ბჟინავა მოადგილე                                          

1 23 გიორგი კახიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
1 23 ზინაიდა ჩახვაძე კომისიის მდივანი                                  
1 23 ილია კალაძე კომისიის წევრი                                    
1 23 გოჩა ფარქოსაძე კომისიის წევრი                                    
1 23 ციცინო ჯაგაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 23 ლალი ფაჩულია კომისიის წევრი                                    
1 23 ლეილა ხავთასი კომისიის წევრი                                    



1 23 მარინე ნიკოლოზიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 23 ნიკა მარკოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 23 ბესიკ ურიგაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 23 ელენე ჩიჩუა კომისიის წევრი                                    
1 23 ანა ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
1 23 ეკა ქარჩავა მოადგილე                                          

1 24 მადონა ბოდოკია კომისიის თავმჯდომარე                              
1 24 თამარ გოფოძე კომისიის მდივანი                                  
1 24 ზაზა ბერძენიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 24 ნინო გაგელიძე კომისიის წევრი                                    
1 24 მარინე ჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 24 ნანა ფალიანი კომისიის წევრი                                    
1 24 მაია გეგეჭკორი კომისიის წევრი                                    
1 24 მაია ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
1 24 აკაკი ბიბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 24 ლაშა ვაჭრიძე კომისიის წევრი                                    
1 24 გიორგი წიკლაური კომისიის წევრი                                    
1 24 ლეილა კალატოზიშვილი მოადგილე                                          

1 25 შალვა მაჭავარიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
1 25 ნათელა მუზაშვილი კომისიის მდივანი                                  
1 25 ნინო ლომიძე კომისიის წევრი                                    
1 25 სალომე ჯანჯღავა კომისიის წევრი                                    
1 25 მალვინა ცომაია კომისიის წევრი                                    
1 25 ია სულამანიძე კომისიის წევრი                                    
1 25 ინგა გოგიავა კომისიის წევრი                                    
1 25 ნინო ბიბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 25 ლალი ამილახვარი კომისიის წევრი                                    
1 25 ლიზა ამილახვარი კომისიის წევრი                                    
1 25 ელგუჯა დათიაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 25 ირაკლი ნესუაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 25 ხათუნა ბოჭოიძე მოადგილე                                          

1 26 გიორგი კაჭარავა კომისიის თავმჯდომარე                              
1 26 თამთა გოგელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
1 26 რუსუდან ჩილინდრიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 26 თამარ ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
1 26 ციალა სურგულაძე კომისიის წევრი                                    



1 26 ლალი ხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 26 ნინო ბერიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 26 სოფიკო ფირცხალაიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 26 დილარ ბუწაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 26 ნათია ბუწაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 26 თამარი დიაკვნიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 26 თინა კარანაძე კომისიის წევრი                                    

1 27 დალი ტოროშელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
1 27 ციცინო სახვაძე კომისიის მდივანი                                  
1 27 ვერა აბრამიძე კომისიის წევრი                                    
1 27 თეა კეკელიძე-ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
1 27 ნანა სურგულაძე კომისიის წევრი                                    
1 27 ნინო პაპაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 27 ირმა ორჯონიკიძე კომისიის წევრი                                    
1 27 იზა გუჯეჯიანი კომისიის წევრი                                    
1 27 მედიკო იგიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 27 მანანა კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
1 27 ქეთევან ნეფარიძე კომისიის წევრი                                    
1 27 თამარ გობეჩია მოადგილე                                          

1 28 სალომე მაჭარაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
1 28 თამარ ჭოხონელიძე კომისიის მდივანი                                  
1 28 ეთერ კალმახელიძე კომისიის წევრი                                    
1 28 ანი რუხაძე კომისიის წევრი                                    
1 28 ბესიკ ცხორაგაული კომისიის წევრი                                    
1 28 ნატო ცუცქირიძე კომისიის წევრი                                    
1 28 ლია ფანცხავა კომისიის წევრი                                    
1 28 ლუიზა არველაძე კომისიის წევრი                                    
1 28 თამარ აბზიანიძე კომისიის წევრი                                    
1 28 თამარ თავბერიძე კომისიის წევრი                                    
1 28 ოლღა ქვარცხავა კომისიის წევრი                                    
1 28 მიხეილ შავდათუაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 28 მაია კოხტაშვილი მოადგილე                                          

1 29 ნარგიზი ძნელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
1 29 მარიამ ღონღაძე კომისიის მდივანი                                  
1 29 ნანა თადუმაძე კომისიის წევრი                                    
1 29 გიორგი ჯიჯეიშვილი კომისიის წევრი                                    



1 29 ლონდა ჯიქია კომისიის წევრი                                    
1 29 ქეთევან შაყულაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 29 ედიშერ ბაკურიძე კომისიის წევრი                                    
1 29 თამარ კუხიანიძე კომისიის წევრი                                    
1 29 თამარ მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
1 29 ზურაბ როსტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 29 ემილო გირგვლიანი მოადგილე                                          

1 30 ნინო ფარულავა კომისიის თავმჯდომარე                              
1 30 სოფიკო ჯინჭარაძე კომისიის მდივანი                                  
1 30 ლილი ძივძივაძე კომისიის წევრი                                    
1 30 მაია ხორგუანი კომისიის წევრი                                    
1 30 მაია ერისთავი კომისიის წევრი                                    
1 30 ავთანდილ სუჯაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 30 ლია თამარაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 30 იზაბელა წიქარაძე კომისიის წევრი                                    
1 30 ნინო გიგიაძე კომისიის წევრი                                    
1 30 სოფიო რუხაძე-გენძეხაძე კომისიის წევრი                                    
1 30 ნინო ძივძივაძე კომისიის წევრი                                    
1 30 ნინო ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
1 30 მაკა ჯინჭარაძე მოადგილე                                          

1 31 ლევან ედილაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
1 31 ნანა მარტიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
1 31 ნინო ქიმერიძე კომისიის წევრი                                    
1 31 თამარი ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
1 31 ეკატერინე ბერულაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 31 ნანული თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
1 31 მანანა კუხალაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 31 მაია ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
1 31 მანანა არაბიძე კომისიის წევრი                                    
1 31 თეა კოტუა კომისიის წევრი                                    
1 31 ნანული საგანელიძე კომისიის წევრი                                    
1 31 ლიანა ფარცხალაძე კომისიის წევრი                                    
1 31 ზურაბ ქართველიშვილი მოადგილე                                          

1 32 ეთერი ტურიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
1 32 გულნარა ჩხვირკია კომისიის მდივანი                                  
1 32 ეკა თენეიშვილი კომისიის წევრი                                    



1 32 მადლენა ამირანაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 32 ლავრიდა ტყეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 32 ნათია ბალახაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 32 ლანა ალანია კომისიის წევრი                                    
1 32 მზია გულედანი კომისიის წევრი                                    
1 32 მარიკა პეტრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 32 მარინე გაბროშვილი კომისიის წევრი                                    
1 32 ეთერი ფასურიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 32 ელისო შიოშვილი კომისიის წევრი                                    
1 32 ლალი ჯანელიძე მოადგილე                                          

1 33 ბექა ქალდანი კომისიის თავმჯდომარე                              
1 33 მარიამი ჩქარეული კომისიის მდივანი                                  
1 33 ნინო თითმერია კომისიის წევრი                                    
1 33 ჟანა ახნოიანი კომისიის წევრი                                    
1 33 რიტა სეფაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 33 ლიანა ცერექაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 33 ლიანა თოთიაური კომისიის წევრი                                    
1 33 ანნა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
1 33 დავით გობეჩია კომისიის წევრი                                    
1 33 გუგული ფულარია კომისიის წევრი                                    
1 33 მარიამ ხრიკული კომისიის წევრი                                    
1 33 ნანა ბერია მოადგილე                                          

1 34 ნატალია ქავთარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
1 34 ლილი ალხანაიძე კომისიის მდივანი                                  
1 34 ოთარი ციმაკურიძე კომისიის წევრი                                    
1 34 მანანა ხუხუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 34 ჯემალი ხუზაურაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 34 ლია ანდრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 34 ვერონიკა ხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 34 თამარ აფხაზავა კომისიის წევრი                                    
1 34 ნანული მშვენიერაძე კომისიის წევრი                                    
1 34 ვიქტორია ქართველიშვილი კომისიის წევრი                                    

1 34 კონსტანტინე ქართველიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 34 მურმან ჩხარტიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 34 ნინო ლეჟავა მოადგილე                                          



1 35 ვენერა ქურდაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
1 35 მარინა გერლიანი კომისიის მდივანი                                  
1 35 ციცინო ლაგვილავა კომისიის წევრი                                    
1 35 თამარ ჭყონია კომისიის წევრი                                    
1 35 ნინო პაპაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 35 შალვა ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
1 35 ია მეცხოვრიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 35 ნანული გამდლიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 35 მანანა გოგოლიძე კომისიის წევრი                                    
1 35 დალი მარგებაძე კომისიის წევრი                                    
1 35 ლიზიკო ქოჩორაძე კომისიის წევრი                                    
1 35 ნაირა ცხოვრებაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 35 ნანა მელიქიშვილი მოადგილე                                          

1 36 ზვიადი შონია კომისიის თავმჯდომარე                              
1 36 ლელა ბახურაული კომისიის მდივანი                                  
1 36 ნინო ბაიდარაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 36 ირაკლი გოცირიძე კომისიის წევრი                                    
1 36 ნელი გილაური კომისიის წევრი                                    
1 36 ავთანდილ ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 36 ლიანა ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
1 36 იაგო შაიშმელაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 36 ბექა ალთუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 36 მარეხი ლაზარეშვილი კომისიის წევრი                                    
1 36 ეკატერინე პაპაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 36 ნელი წიკლაური კომისიის წევრი                                    
1 36 ქეთევან ჩოხელი მოადგილე                                          

1 37 მერი მიჩილაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
1 37 თამარი ასლამაზიშვილი კომისიის მდივანი                                  
1 37 მერი კოდელაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 37 მაია შერმაზანაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 37 ბაკური წიწილაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 37 მანანა საყევრიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 37 თეიმურაზ კავსაძე კომისიის წევრი                                    
1 37 ნინო მუსელიანი კომისიის წევრი                                    
1 37 ლეილა იაშაღაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 37 ჟუჟუნა მენთეშაშვილი კომისიის წევრი                                    



1 37 ნათია შიოშვილი კომისიის წევრი                                    
1 37 ნინო შიოშვილი კომისიის წევრი                                    
1 37 მანია მგალობლიშვილი მოადგილე                                          
1 38 ვერა იმესაშვილი კომისიის მდივანი                                  
1 38 ანნა ქოროღლიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 38 მარინა ქოროღლიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 38 დალი ნინუა კომისიის წევრი                                    
1 38 შოთა ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
1 38 დემური კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
1 38 ასმათი იობაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 38 მარინე ბასილაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 38 დავითი მამისაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 38 თამარ მარკოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 38 მარინე მირველაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 38 დალი ქოროღლიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 38 ნინო ქოროღლიშვილი კომისიის წევრი                                    

1 39 მზევინარი პაპიაშვილი-გერლიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
1 39 ლოლიტა ნიჟარაძე კომისიის მდივანი                                  
1 39 მანანა ლევანიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 39 ბადრი ბაინდურაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 39 მარიამ ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
1 39 ბეჟან მღებრიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 39 თორნიკე მათიაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 39 გივი პაპიაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 39 ნინო ალაფიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 39 შალვა ბაინდურაშვილი კომისიის წევრი                                    
1 39 ინგა ლევანიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 39 ხათუნა მეზურნიშვილი კომისიის წევრი                                    
1 39 გივი მღებრიშვილი მოადგილე                                          

2 1 ნინო საჯაია კომისიის თავმჯდომარე                              
2 1 გულნაზ ხვადაგიანი კომისიის მდივანი                                  
2 1 ლორა გახოკია კომისიის წევრი                                    
2 1 ლორდია გიგანი კომისიის წევრი                                    
2 1 ნინო კომახიძე კომისიის წევრი                                    
2 1 ლალი ბოჟაძე კომისიის წევრი                                    
2 1 მზისადარ ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
2 1 თამარ ცარციძე კომისიის წევრი                                    



2 1 ოთარ ადამია კომისიის წევრი                                    
2 1 ნატალია მოსიძე კომისიის წევრი                                    
2 1 თეა ფავლენიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 1 ქეთევან ხოტენაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 1 მადონა ინდუაშვილი მოადგილე                                          

2 2 თამარ ჯავახია კომისიის თავმჯდომარე                              
2 2 თამარ ჩიჩუა კომისიის მდივანი                                  
2 2 ლამარა გურგენაძე კომისიის წევრი                                    
2 2 სალომე მასხარაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 2 დემურ კვაშილავა კომისიის წევრი                                    
2 2 ნანა არუსტაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 2 შუშანა ქობულია კომისიის წევრი                                    
2 2 ლიანა მენთეშაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 2 ლილი ლაბაური კომისიის წევრი                                    
2 2 ხათუნა ღვინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 2 მაია ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
2 2 ლევან ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
2 2 დავით მემარნიშვილი მოადგილე                                          

2 3 მზია ფალავანდიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
2 3 ნუნუ ნოზაძე კომისიის მდივანი                                  
2 3 ირმა ნაცვლიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 3 ნონა შონია კომისიის წევრი                                    
2 3 მარიამ შავლაძე კომისიის წევრი                                    
2 3 ნარგიზი რიჟამაძე კომისიის წევრი                                    
2 3 თამთა ნალჩევანიძე კომისიის წევრი                                    
2 3 სოფიო ასიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 3 თორნიკე კულდანაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 3 ლიანა კულდანაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 3 ქეთევან მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
2 3 ირმა ოტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 3 კესო ყალიჩავა მოადგილე                                          

2 4 ქეთევანი ჩოჩია კომისიის თავმჯდომარე                              
2 4 სალომე წიკლაური კომისიის მდივანი                                  
2 4 ნუგზარ დურმიშიძე კომისიის წევრი                                    
2 4 ალიკა დვალაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 4 თეო გობრონიძე კომისიის წევრი                                    



2 4 ზურაბ იოსელიანი კომისიის წევრი                                    
2 4 თამარ გიგიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 4 მამუკა გოგუაძე კომისიის წევრი                                    
2 4 მარიამ გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
2 4 ნინო ნიკოლეიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 4 ქეთევან ფაილოძე კომისიის წევრი                                    
2 4 ვახტანგ ფაჩულია კომისიის წევრი                                    
2 4 მანანა ტომარაძე მოადგილე                                          

2 5 ნინო ბუჩუკური კომისიის თავმჯდომარე                              
2 5 ირაკლი კიკიანი კომისიის მდივანი                                  
2 5 ილია გომართელი კომისიის წევრი                                    
2 5 ანა მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    
2 5 რამაზ ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
2 5 ქეთევან ბეშიძე კომისიის წევრი                                    
2 5 ნათია აბელაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 5 ნინო ბერიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 5 თამარ კრაწაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 5 ზანდა მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
2 5 ნინო პავლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 5 ანა რაიბული კომისიის წევრი                                    
2 5 ნატო კოხრეიძე მოადგილე                                          

2 6 ლალი ღონღაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
2 6 ეკატერინე ქაცარავა კომისიის მდივანი                                  
2 6 მარინე ბერიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 6 ზურაბ ჭიპაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 6 გიორგი ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
2 6 ლალი წიქარიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 6 ირმა კანთელაძე კომისიის წევრი                                    
2 6 იზა ასათიანი კომისიის წევრი                                    
2 6 პაატა არჯევანიძე კომისიის წევრი                                    
2 6 ზევახ კვასხვაძე კომისიის წევრი                                    
2 6 თამარი ლომიძე კომისიის წევრი                                    
2 6 ჯულიეტა ჯიქია კომისიის წევრი                                    
2 6 თამარი ონიანი მოადგილე                                          

2 7 რუსუდან თვალავაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
2 7 მაია განუგრავა კომისიის მდივანი                                  



2 7 ანა მესხი კომისიის წევრი                                    
2 7 ინგა ვეკუა კომისიის წევრი                                    
2 7 ნანა ტოროტაძე კომისიის წევრი                                    
2 7 თამარ ბუკია კომისიის წევრი                                    
2 7 ირმა შამუგია კომისიის წევრი                                    
2 7 ნინო გველესიანი კომისიის წევრი                                    
2 7 ლიანა ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
2 7 ბეჟან მესხელი კომისიის წევრი                                    
2 7 ნაირა სარჯველაძე კომისიის წევრი                                    
2 7 თენგიზ ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
2 7 ლია ავალიანი მოადგილე                                          

2 8 თამარი გიგაური კომისიის თავმჯდომარე                              
2 8 ნანა ყალიჩავა კომისიის მდივანი                                  
2 8 ლევანი მანაგაძე კომისიის წევრი                                    
2 8 ნანა იოსავა კომისიის წევრი                                    
2 8 ვარლამ წერეთელი კომისიის წევრი                                    
2 8 ანდრო ტუხაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 8 ია დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 8 მაკა სეფაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 8 მარია კოკაია კომისიის წევრი                                    
2 8 ზაურ პირველაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 8 იამზე შეყლაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 8 თამარ ცუცქირიძე კომისიის წევრი                                    
2 8 ლევან ქართველიშვილი მოადგილე                                          

2 9 მარინე ისაკაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
2 9 ნინო დეისაძე კომისიის მდივანი                                  
2 9 მარინა მუხიგულაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 9 რიტა ვარაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 9 ნინო წერეთელი კომისიის წევრი                                    
2 9 დეა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
2 9 დარეჯანი ნავერიანი კომისიის წევრი                                    
2 9 ოთარ ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
2 9 სალომე მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
2 9 ზვიადი მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
2 9 გურამ ქარქაშიძე კომისიის წევრი                                    
2 9 თორნიკე ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    
2 9 თამარ კვიჟინაძე მოადგილე                                          



2 10 ციცინო მანჩხაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
2 10 ნინო ველთაური კომისიის მდივანი                                  
2 10 მზია ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
2 10 იზა გავაშელიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 10 სოფიკო ძნელაძე კომისიის წევრი                                    
2 10 ლია იტრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 10 ნინო გორგილაძე კომისიის წევრი                                    
2 10 ლალი აკოფოვა კომისიის წევრი                                    
2 10 ქეთევან ისაკაძე კომისიის წევრი                                    
2 10 ხათუნა ჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 10 დარეჯან ჭილაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 10 მარინა ჭილაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 10 ვალენტინა მებონია მოადგილე                                          

2 11 ლევანი ვაჭარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
2 11 სალომე ახობაძე კომისიის მდივანი                                  
2 11 მზია თედიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 11 ეთერი ქველაძე კომისიის წევრი                                    
2 11 ბორის ვადაჭკორია კომისიის წევრი                                    
2 11 გოჩა მსხილაძე კომისიის წევრი                                    
2 11 ანა ებრალიძე კომისიის წევრი                                    
2 11 მარიამ ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    
2 11 კახაბერი კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
2 11 ციცინო რუხაძე კომისიის წევრი                                    
2 11 ინგა ყოჩიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 11 ირაკლი ჩომახაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 11 ლია მაისაია მოადგილე                                          

2 12 ხათუნა სვიმონიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
2 12 ნინო გონაშვილი კომისიის მდივანი                                  
2 12 მარინა სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
2 12 ივანე შოთაძე კომისიის წევრი                                    
2 12 გურამ ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
2 12 ეკატერინე ჭიჭინაძე კომისიის წევრი                                    
2 12 თამარ ფანოზიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 12 თამარ ჭიღვარია კომისიის წევრი                                    
2 12 ნაზიკო მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 12 ლილი ნარჩომაშვილი კომისიის წევრი                                    



2 12 მანანა სირბილაძე კომისიის წევრი                                    
2 12 ლიანა ქარქაშაძე კომისიის წევრი                                    
2 12 ვიქტორ მადურაშვილი მოადგილე                                          

2 13 თამარ უკლება კომისიის თავმჯდომარე                              
2 13 დალი კაპანაძე კომისიის მდივანი                                  
2 13 თინათინ სარალიძე კომისიის წევრი                                    
2 13 ფარნაოზ ბოკერია კომისიის წევრი                                    
2 13 ირაკლი თათრიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 13 ნატა ზაბახიძე კომისიის წევრი                                    
2 13 ნესტორ კაცაძე კომისიის წევრი                                    
2 13 იზა ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
2 13 მარიკა მარგალიტაძე კომისიის წევრი                                    
2 13 ბელა ღლონტი კომისიის წევრი                                    
2 13 მარინე შავგულიძე კომისიის წევრი                                    
2 13 მაია ჩერქეზიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 13 გიორგი გიორგაძე მოადგილე                                          

2 14 ლელა კვარცხავა კომისიის თავმჯდომარე                              
2 14 მაია ბაკურაძე კომისიის მდივანი                                  
2 14 მზია კაშია კომისიის წევრი                                    
2 14 მანანა მორგოშია კომისიის წევრი                                    
2 14 სოფიკო არაბიძე კომისიის წევრი                                    
2 14 მარიკა ხარაიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 14 ნათია წიკლაური კომისიის წევრი                                    
2 14 მაყვალა გელანტია კომისიის წევრი                                    
2 14 ნანა სახელაშვილი კომისიის წევრი                                    

2 14 ნაზიბროლა ფურცელაძე კომისიის წევრი                                    
2 14 ესმერალდა შოშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 14 იაკობ ჩქვანავა კომისიის წევრი                                    
2 14 თამარ ჩილაჩავა მოადგილე                                          

2 15 გიორგი თავბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
2 15 ხათუნა ბანცაძე კომისიის მდივანი                                  
2 15 ლელა ნინოშვილი კომისიის წევრი                                    
2 15 გოგი თუთარაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 15 ეკატერინე როჭიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 15 ლიანა გაჩეჩილაძე კომისიის წევრი                                    



2 15 ნინა ჯებირაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 15 ნელი ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
2 15 სალომე ფაღავა კომისიის წევრი                                    
2 15 თინათინ ფოცხორაია კომისიის წევრი                                    
2 15 რუსუდან ღვინჯილია კომისიის წევრი                                    
2 15 გვანცა ჯმუხაძე კომისიის წევრი                                    
2 15 ირაკლი მძელური მოადგილე                                          

2 16 გულნარა ზუმბულიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
2 16 გიორგი რევაზაშვილი კომისიის მდივანი                                  
2 16 თორნიკე ლაზვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 16 რუსუდან პატარაია კომისიის წევრი                                    
2 16 ამირან გეწაძე კომისიის წევრი                                    
2 16 ნატო ჩომახაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 16 ანა წირღვავა კომისიის წევრი                                    
2 16 თამარ თავბერიძე კომისიის წევრი                                    

2 16 ალექსანდრე გუგუნავა კომისიის წევრი                                    
2 16 ქეთევან ლუაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 16 ქეთევან სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
2 16 სალომე ჩიტალაძე კომისიის წევრი                                    
2 16 ნანა ფეიქრიშვილი მოადგილე                                          

2 17 პაატა ჩიქოვანი კომისიის თავმჯდომარე                              
2 17 ლუიზა კვირკველია კომისიის მდივანი                                  
2 17 ნონა ჯელაძე კომისიის წევრი                                    
2 17 ლეილა გეგენავა კომისიის წევრი                                    
2 17 ანა მაქარაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 17 თამარ ელიზბარაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 17 თინა გარდავა კომისიის წევრი                                    
2 17 თინათინ მენთეშაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 17 ლილი ამაშუკელი კომისიის წევრი                                    
2 17 მარიამ ტაბიძე კომისიის წევრი                                    
2 17 ზვიად ტყეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 17 ნუნუ ჩაჩუა კომისიის წევრი                                    
2 17 არჩილ დეკანოზიშვილი მოადგილე                                          
2 18 ნინო კილანავა კომისიის მდივანი                                  

2 18 ალექსანდრე კალანდაძე კომისიის წევრი                                    



2 18 ჯულიეტა სხულუხია კომისიის წევრი                                    
2 18 ნელი ელიზბარაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 18 ნინო მატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 18 ვახტანგი გოცაძე კომისიის წევრი                                    
2 18 ლალი სტურუა კომისიის წევრი                                    
2 18 თამარ ბერულაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 18 მანანა გაბუნია კომისიის წევრი                                    
2 18 მეგი გიგაური კომისიის წევრი                                    
2 18 მარიამ ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
2 18 ნინო ფეიქრიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 18 თეა ჭყონია კომისიის წევრი                                    

2 19 მარიკა კახიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
2 19 თამარ დვალი კომისიის მდივანი                                  
2 19 ვაჟა აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 19 ეკატერინა შონია კომისიის წევრი                                    
2 19 ლეილა ტიბუა კომისიის წევრი                                    

2 19
სანდრო-
გიორგი სარუხანიშვილი კომისიის წევრი                                    

2 19 დიმიტრი დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 19 ნანა გაბედავა კომისიის წევრი                                    
2 19 ბელა ანთია კომისიის წევრი                                    
2 19 ზურაბ ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    
2 19 ხათუნა ნანიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 19 მანანა ქუთათელაძე კომისიის წევრი                                    
2 19 ნარგიზი აშაძე მოადგილე                                          

2 20 მაია ქაფიანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
2 20 ნაირა ბერია კომისიის მდივანი                                  
2 20 ჟუჟუნა აღნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 20 მარიანა მგალობლიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 20 იზა ბარამიძე კომისიის წევრი                                    
2 20 ნათელა თეთრაული კომისიის წევრი                                    
2 20 დარია ტატუაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 20 ლილი მირზიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 20 იოსებ ბარაჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 20 გენო ბარლიანი კომისიის წევრი                                    
2 20 ვალერიანი თვაური კომისიის წევრი                                    
2 20 მურადი ფანგანი კომისიის წევრი                                    



2 20 ვარა გამხიტაშვილი მოადგილე                                          

2 21 მარინე მაჭარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
2 21 ეკატერინე ტაბიძე კომისიის მდივანი                                  
2 21 ნანა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
2 21 დიმიტრი ქართველიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 21 თამთა ალიმბარაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 21 ქეთევან ჩინჩალაძე კომისიის წევრი                                    
2 21 ნათია ხუბულია კომისიის წევრი                                    
2 21 თამარ ტყებუჩავა კომისიის წევრი                                    
2 21 ნანული გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 21 გიორგი დარჩიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 21 თამარ ტალიკაძე კომისიის წევრი                                    
2 21 თეო ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
2 21 ხათუნა კენჭიაშვილი მოადგილე                                          

2 22 ვალერიან კაცაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
2 22 გიორგი გაბუნია კომისიის მდივანი                                  
2 22 გვანცა ილურიძე კომისიის წევრი                                    

2 22 კონსტანტინე ჩრდილელი კომისიის წევრი                                    
2 22 ლია ძიძიგური კომისიის წევრი                                    
2 22 ესმა ილურიძე კომისიის წევრი                                    
2 22 ნინო ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
2 22 მზია გაბელაია კომისიის წევრი                                    
2 22 მარინე უთურგაიძე კომისიის წევრი                                    
2 22 სოსო კაცაძე კომისიის წევრი                                    
2 22 ელენა ლოგაჩი კომისიის წევრი                                    
2 22 მარეხი ხორნაული კომისიის წევრი                                    
2 22 ლილი ჭარხალაშვილი მოადგილე                                          

2 23 გიორგი დავლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
2 23 ლალი ჩიკვილაძე კომისიის მდივანი                                  
2 23 ელისაბედ ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
2 23 მანანა ბანცაძე კომისიის წევრი                                    
2 23 დალი ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
2 23 იამზე ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
2 23 ამირან ბურჭულაია კომისიის წევრი                                    
2 23 ლეილა ბოჯგუა კომისიის წევრი                                    



2 23 ელისო ბეგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 23 მარეხი გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
2 23 ტერეზო ლობჯანიძე კომისიის წევრი                                    
2 23 კარლო გაბისიანი მოადგილე                                          

2 24 პაატა შოთაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
2 24 ლელა ტოგონიძე კომისიის მდივანი                                  
2 24 ნუნუ ჯალაღანია კომისიის წევრი                                    
2 24 მაია ბაშელიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 24 იზოლდა ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
2 24 თამარ მაისაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 24 ლეილა ახალაია კომისიის წევრი                                    
2 24 ვასილ გუგეშაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 24 ეთერი ბარელაძე კომისიის წევრი                                    
2 24 ეკატერინე ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
2 24 ირმა უკლება კომისიის წევრი                                    
2 24 ოლღა ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
2 24 მარიანა მაქაცარია მოადგილე                                          

2 25 თინათინ ნიკურაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
2 25 ლალი ლაბაძე კომისიის მდივანი                                  
2 25 სალომე ჩიკვილაძე კომისიის წევრი                                    
2 25 ანა ჩაჩანიძე კომისიის წევრი                                    
2 25 გიორგი კაკიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 25 ნონა ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    
2 25 გრიგოლ მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
2 25 ნინო უზნაძე კომისიის წევრი                                    
2 25 ნათელა ბეგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 25 გიორგი ნიკურაძე კომისიის წევრი                                    
2 25 თამარ ქრისტესიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 25 ლიანა ჯიშკარიანი კომისიის წევრი                                    

2 25 მიმოზა გენელიძე-გუგუშვილი მოადგილე                                          

2 26 ნინო გვენეტაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
2 26 თამარ ოქიტაშვილი კომისიის მდივანი                                  
2 26 გიგა ბადალაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 26 მარინა ვაშაძე კომისიის წევრი                                    
2 26 მარინა ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    



2 26 მარინა ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
2 26 თეიმურაზ მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
2 26 ბესარიონ კობაიძე კომისიის წევრი                                    
2 26 თამარ ასათიანი კომისიის წევრი                                    
2 26 გიორგი გეგელია კომისიის წევრი                                    
2 26 ირინე დევდარიანი კომისიის წევრი                                    
2 26 ლევან თალაკვაძე კომისიის წევრი                                    
2 26 თამარ მათიაშვილი მოადგილე                                          

2 27 ამირან შარმანაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
2 27 ნათელა გვენეტაძე კომისიის მდივანი                                  
2 27 გულნარა ჯამელაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 27 დარეჯან ვაშაძე კომისიის წევრი                                    
2 27 ჯემალ კვანტალიანი კომისიის წევრი                                    
2 27 მარიამ გოგიჩაიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 27 ირინე შუბლაძე კომისიის წევრი                                    
2 27 შაზინა კუპატაძე-ჭიღლაძე კომისიის წევრი                                    
2 27 ნინო ერისთავი კომისიის წევრი                                    
2 27 ეთერ კილასონია კომისიის წევრი                                    
2 27 სოფიო კუპრაძე კომისიის წევრი                                    
2 27 თამაზ ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 27 ნინო ოქიტაშვილი მოადგილე                                          

2 28 ლილი რობაქიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
2 28 თეა მექვაბიშვილი კომისიის მდივანი                                  
2 28 ირაკლი გიჯაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 28 ოთარ მამულაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 28 რუსუდან ფოცხიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 28 კესო ქირია კომისიის წევრი                                    
2 28 ნანა მიქაძე კომისიის წევრი                                    
2 28 ლაურა ტომარაძე კომისიის წევრი                                    
2 28 მაგდა გომელაური კომისიის წევრი                                    
2 28 მაია თარხნიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 28 მაია ჩუტლაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 28 ინგა ჯაიანი კომისიის წევრი                                    
2 28 ნათია ღიბრაძე მოადგილე                                          

2 29 მაია რუსაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
2 29 მარინე მუმლაძე კომისიის მდივანი                                  



2 29 თამარ თოდუა კომისიის წევრი                                    
2 29 ქეთევან ალავიძე კომისიის წევრი                                    
2 29 მარინე კობაიძე-ყიფიანი კომისიის წევრი                                    
2 29 თინათინ კანთელაძე კომისიის წევრი                                    
2 29 ნესტანი ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
2 29 მარი მიმინოშვილი კომისიის წევრი                                    
2 29 ერეკლე ბრეგვაძე კომისიის წევრი                                    
2 29 ნატო ვეკუა კომისიის წევრი                                    
2 29 ქეთევან კოხრეიძე კომისიის წევრი                                    
2 29 სიმონ უზუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 29 მანანა რაზმაძე მოადგილე                                          

2 30 ნანი ბლუაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
2 30 სოფიო მშვიდობაძე კომისიის მდივანი                                  
2 30 ლელა ბლუაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 30 ლიანა ჯანგირაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 30 სოფიო შიოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 30 დარინა ძმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 30 ნინო არობელიძე კომისიის წევრი                                    
2 30 კობა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 30 რამინ ბლუაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 30 ნინო მეუნარგია კომისიის წევრი                                    
2 30 ია ფანცულაია კომისიის წევრი                                    
2 30 მარიამ ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
2 30 ნელი კერესელიძე მოადგილე                                          

2 31 მარიამ ნეფარიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
2 31 ნინო მინაშვილი კომისიის მდივანი                                  
2 31 ნატო ბისეიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 31 ნატალია შარვაძე კომისიის წევრი                                    
2 31 მანანა ხომერიკი კომისიის წევრი                                    
2 31 ნათელა ქურდაძე კომისიის წევრი                                    
2 31 ციალა ბეჭვაია კომისიის წევრი                                    
2 31 დიანა ყურულაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 31 იზოლდა გაბისიანი კომისიის წევრი                                    
2 31 ნინო ავაგუმაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 31 ნატო ჩირიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 31 რუსუდან ხორავა კომისიის წევრი                                    
2 31 ნანა ხუციშვილი მოადგილე                                          



2 32 ელისო აღდგომელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
2 32 მაია ქარქაშაძე კომისიის მდივანი                                  
2 32 გოჩა შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
2 32 დავით რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 32 ზემალი სუთიძე კომისიის წევრი                                    
2 32 ნიკოლოზ ნათელაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 32 რომან წამალაიძე კომისიის წევრი                                    
2 32 დავით პირველი კომისიის წევრი                                    
2 32 ვიქტორია გავაშელი კომისიის წევრი                                    
2 32 თამარ გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 32 ფატიმა ვაშალომიძე კომისიის წევრი                                    
2 32 თამარ რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 32 გიორგი გავაშელი მოადგილე                                          

2 33 ხათუნა საყვარელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
2 33 ელენე ჩანთარია კომისიის მდივანი                                  
2 33 თინათინ ალაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 33 მაია ახრახაძე კომისიის წევრი                                    
2 33 თამაზ დოგრაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 33 ამირან ბერიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 33 ნინო წიკლაური კომისიის წევრი                                    
2 33 ნოდარი ირემაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 33 ხათუნა სიმონიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 33 ეკა გამცემლიძე კომისიის წევრი                                    
2 33 მერი გოგოჭური კომისიის წევრი                                    
2 33 თამაზ შავლაყაძე კომისიის წევრი                                    
2 33 ზაირა კვინცხაძე მოადგილე                                          

2 34 ლია ჩანადირი კომისიის თავმჯდომარე                              
2 34 ნინო ღვინჯილია კომისიის მდივანი                                  
2 34 ლიანა კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
2 34 ვეფხია ჯალაღანია კომისიის წევრი                                    
2 34 დალი გულაია კომისიის წევრი                                    
2 34 ციალა გორგაძე კომისიის წევრი                                    
2 34 ოთარ ჩახაია კომისიის წევრი                                    
2 34 ნუნუ მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 34 სერგო ასლანიანი კომისიის წევრი                                    
2 34 სვეტლანა ბუთხუზი კომისიის წევრი                                    



2 34 ზურაბ ელოშვილი კომისიის წევრი                                    
2 34 ნაირა მამარდაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 34 ნანა ხოტივრიშვილი მოადგილე                                          

2 35 ირმა მიქავა კომისიის თავმჯდომარე                              
2 35 ეკატერინე ნადარეიშვილი კომისიის მდივანი                                  
2 35 ავთანდილ რეკვავა კომისიის წევრი                                    
2 35 ზურაბი ჩაჩანიძე კომისიის წევრი                                    
2 35 მამია ჯაბუა კომისიის წევრი                                    
2 35 მალხაზ ბესელია კომისიის წევრი                                    
2 35 ლაშა ქარაია კომისიის წევრი                                    
2 35 ნელი მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
2 35 ნუგზარ სამადაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 35 ელისაბედ ადეიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 35 თამარ თაკალანძე კომისიის წევრი                                    
2 35 ნინო იობაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 35 ფატმან კვარაცხელია მოადგილე                                          

2 36 უშანგი მარკოზაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
2 36 მაია ჭაფოძე კომისიის მდივანი                                  
2 36 შორენა აბუთიძე კომისიის წევრი                                    

2 36 ალექსანდრე ფარულავა კომისიის წევრი                                    
2 36 მადონა ბურდული კომისიის წევრი                                    
2 36 ნოდარ გოგელია კომისიის წევრი                                    
2 36 თამარ სუხიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 36 თეონა ოსეპაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 36 კესო ტაბიძე კომისიის წევრი                                    
2 36 მზია ტრაპაიძე კომისიის წევრი                                    
2 36 ლია ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
2 36 ნანული ჭინჭარაული კომისიის წევრი                                    
2 36 მანანა წიფლაშვილი მოადგილე                                          

2 37 მარინე შუღლიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
2 37 ნატალია გახარია კომისიის მდივანი                                  
2 37 ნინო ხუნდაძე კომისიის წევრი                                    
2 37 ნინელი გერეხელია კომისიის წევრი                                    
2 37 მარიამი რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 37 თამარ უტიაშვილი კომისიის წევრი                                    



2 37 თამარ დურგლიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 37 კუკური ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
2 37 ნანა ღარიბაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 37 თამარ გომელაური კომისიის წევრი                                    
2 37 ელენე ომანიძე კომისიის წევრი                                    
2 37 ციალა შალუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 37 დავით იორდანიშვილი მოადგილე                                          

2 38 გოჩა ავსაჯანიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
2 38 რუსუდან თოთიაური კომისიის მდივანი                                  
2 38 იზა მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 38 ნატო კურტანიძე კომისიის წევრი                                    
2 38 თეიმურაზ საჯაია კომისიის წევრი                                    
2 38 ეკატერინე ურიგაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 38 ნინო დურგლიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 38 იმონა ჭკუასელი კომისიის წევრი                                    
2 38 ლელა გულეიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 38 რევაზ გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
2 38 ნინო ლეთოდიანი კომისიის წევრი                                    
2 38 ლალი მენაბდე კომისიის წევრი                                    
2 38 გიორგი მაყიშვილი მოადგილე                                          

2 39 ლელა ჩომახაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
2 39 ნანა მელითაური კომისიის მდივანი                                  
2 39 ირინა გეგეშიძე კომისიის წევრი                                    
2 39 მაია მამუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 39 მარინე კვიტაიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 39 ხათუნა კაპატაძე კომისიის წევრი                                    
2 39 ნინო დოლიძე კომისიის წევრი                                    
2 39 ბესარიონ კეკელიძე კომისიის წევრი                                    
2 39 ნანა ვარძელაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 39 ლია ლუხავა კომისიის წევრი                                    
2 39 დარეჯან მორგოშია კომისიის წევრი                                    
2 39 მაკა ფერაძე კომისიის წევრი                                    
2 39 ზვიად მეხატიშვილი მოადგილე                                          

2 40 ავთანდილ ჭიპაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
2 40 სერგო ქორიძე კომისიის მდივანი                                  
2 40 ეკა ცუცქირიძე კომისიის წევრი                                    



2 40 თამაზი მერებაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 40 მარინე ზაუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 40 მარინე რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 40 გიორგი ჯინორიძე კომისიის წევრი                                    
2 40 ციცინო ბეროშვილი კომისიის წევრი                                    
2 40 მანანა დევრისაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 40 მედეა კვანტალიანი კომისიის წევრი                                    
2 40 ლევან შარვაშიძე კომისიის წევრი                                    
2 40 თამილა შინჯიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 40 რუსუდან დომიანიძე მოადგილე                                          

2 41 ნატალია ებრალიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
2 41 შორენა ლობჟანიძე კომისიის მდივანი                                  
2 41 მანანა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
2 41 მაკა თუთბერიძე კომისიის წევრი                                    
2 41 სოფიო გორელიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 41 გელა მაღალთაძე კომისიის წევრი                                    
2 41 ანო ასაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 41 თამარ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
2 41 თამარ ზაკალაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 41 ანა კონიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 41 დარიკო პაიჭაძე კომისიის წევრი                                    
2 41 სოფიკო სოლოღაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 41 ნინო გოგოლაური მოადგილე                                          

2 42 დარეჯან კეკელია კომისიის თავმჯდომარე                              
2 42 ნათია ბანეთიშვილი კომისიის მდივანი                                  
2 42 ნატალია ხატოევი კომისიის წევრი                                    
2 42 გიორგი ლომიძე კომისიის წევრი                                    
2 42 უჩა რუხაძე კომისიის წევრი                                    
2 42 მიხეილ ხაჩიური კომისიის წევრი                                    
2 42 მაია სხულუხია კომისიის წევრი                                    
2 42 ჯემალ ქართლელიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 42 ლალი დავითაია კომისიის წევრი                                    
2 42 მადლენა ქორთიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 42 ხათუნა ქორთიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 42 ქეთევან ჯეირანაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 42 თამარ მაზანაშვილი მოადგილე                                          



2 43 ნატალია ჩხაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
2 43 დარიკო ჯანჯულია კომისიის მდივანი                                  
2 43 ვახტანგ ფრუიძე კომისიის წევრი                                    
2 43 ამირან ლომიძე კომისიის წევრი                                    
2 43 ლელა გვეტაძე კომისიის წევრი                                    
2 43 ირინა გეგეჭკორი კომისიის წევრი                                    
2 43 ირინე დეკანოზიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 43 მალინა ხელიძე კომისიის წევრი                                    

2 43 ალექსანდრა გაბისონია კომისიის წევრი                                    
2 43 ინდირა მაისაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 43 ნაირა ფაცაცია კომისიის წევრი                                    
2 43 ნათია ჯანჯულია კომისიის წევრი                                    
2 43 თამარ ხიდაშელი მოადგილე                                          

2 44 ნინო ჩერქეზიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
2 44 ლია თინიკაშვილი კომისიის მდივანი                                  
2 44 მაკა შენგელია კომისიის წევრი                                    
2 44 დავით დონდუა კომისიის წევრი                                    
2 44 რუსუდან ბაგრატიონი კომისიის წევრი                                    
2 44 ირაკლი დოლიძე კომისიის წევრი                                    
2 44 აკაკი ჭანიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 44 ამირან დათუნიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 44 მანანა დარახველიძე კომისიის წევრი                                    
2 44 მადონა იაკობიძე კომისიის წევრი                                    
2 44 ქეთევან ლელუაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 44 მარგალიტა რუხაძე კომისიის წევრი                                    
2 44 ბექა ლორია მოადგილე                                          

2 45 მანანა მიქელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
2 45 თეონა ბუაძე კომისიის მდივანი                                  
2 45 გიორგი ხეჩიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 45 ვერა ჩაჩანიძე კომისიის წევრი                                    
2 45 გიორგი მარიამიძე კომისიის წევრი                                    
2 45 ბესარიონ კაჭარავა კომისიის წევრი                                    
2 45 ბეჟან ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
2 45 მანანა ტორიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 45 ქეთევან ივანიშვილი კომისიის წევრი                                    



2 45 თამთა გოგია კომისიის წევრი                                    
2 45 ლია სუხიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 45 მელანო შიშინაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 45 მარინე ივანელაშვილი მოადგილე                                          

2 46 ირა ბარბაქაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
2 46 ლიზი თვალჭრელიძე კომისიის მდივანი                                  
2 46 დალი ლუტიძე კომისიის წევრი                                    
2 46 ირმა მიროტაძე კომისიის წევრი                                    
2 46 ლუიზა ფინთურია კომისიის წევრი                                    
2 46 დიანა ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    
2 46 ლაშა გეგეჭკორი კომისიის წევრი                                    
2 46 ელისო გურული კომისიის წევრი                                    
2 46 ნათია ბეჟიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 46 სერგო ბიჭიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 46 ნინელი თეიმურაზიანი კომისიის წევრი                                    
2 46 ცისანა ქართველიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 46 მანანა ლაშქარაშვილი მოადგილე                                          

2 47 ევტიპიდა ხუციშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
2 47 მზია ბერიძე კომისიის მდივანი                                  
2 47 ნორა ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
2 47 დავით ხუნდაძე კომისიის წევრი                                    
2 47 ანა ძიძიგური კომისიის წევრი                                    
2 47 აკაკი მანჯგალაძე კომისიის წევრი                                    
2 47 არჩილ ზაქარაია კომისიის წევრი                                    
2 47 დალი რუხაძე კომისიის წევრი                                    
2 47 მარინე აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 47 ნანა არჩვაძე კომისიის წევრი                                    
2 47 ლევანი ბაიდარაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 47 ლია გაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 47 დავით აბრამაშვილი მოადგილე                                          

2 48 დავით მიროტაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
2 48 ანანა კაპანაძე კომისიის მდივანი                                  
2 48 ინგა გოგებაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 48 თევდორე სუთიძე კომისიის წევრი                                    
2 48 ლია ურუმაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 48 მედეა სანაია კომისიის წევრი                                    



2 48 რევაზ დონდუა კომისიის წევრი                                    
2 48 თეიმურაზ მახარაძე კომისიის წევრი                                    
2 48 იური რომაშენკო კომისიის წევრი                                    
2 48 ლიანა ფეიქრიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 48 მირანდა შარაშენიძე კომისიის წევრი                                    
2 48 მარინა ანსიანი მოადგილე                                          

2 49 ნანა გაბრიჭიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
2 49 ირმა გაგნიძე კომისიის მდივანი                                  
2 49 ლილი ჯანგველაძე კომისიის წევრი                                    
2 49 ნიკოლოზ თათრიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 49 ეთერ წერეთელი კომისიის წევრი                                    
2 49 ომარი თამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 49 ომარ ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    
2 49 მარინე კოშორიძე კომისიის წევრი                                    
2 49 ჯუმბერ დონაძე კომისიის წევრი                                    
2 49 ეთერი ზანგურაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 49 ხათუნა კუცია კომისიის წევრი                                    
2 49 მაკა რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 49 ნანი გაჩეჩილაძე მოადგილე                                          

2 50 მანანა ალანია კომისიის თავმჯდომარე                              
2 50 ნუნუ კერესელიძე კომისიის მდივანი                                  
2 50 ნესტანი მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 50 ლალი ხიხაძე კომისიის წევრი                                    
2 50 გიორგი მოსულიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 50 თეიმურაზ გიგინეიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 50 ანა გაგოშვილი კომისიის წევრი                                    
2 50 თამარ კაკუშაძე კომისიის წევრი                                    
2 50 თამარ ლურსმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 50 გიორგი ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    
2 50 ირინა ჭიხვარია კომისიის წევრი                                    
2 50 ნინო ხაბეიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 50 მაია ხუციშვილი მოადგილე                                          

2 51 ნინო ქობულია კომისიის თავმჯდომარე                              
2 51 ზინაიდა ასკურავა კომისიის მდივანი                                  
2 51 ლილი ბერიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 51 ნანი გოგილიძე კომისიის წევრი                                    



2 51 გიორგი რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 51 ქეთევან თოლორაია კომისიის წევრი                                    
2 51 თამარ დუშუაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 51 ლალი აბრამაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 51 დავით ალაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 51 აკაკი ბარკალაია კომისიის წევრი                                    
2 51 ნინო მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 51 მარიამ ოთარაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 51 ლეილა ფარულავა მოადგილე                                          

2 52 მზია ფაილოძე კომისიის თავმჯდომარე                              
2 52 ესმა ლემონჯავა კომისიის მდივანი                                  
2 52 მარინა რიაზანცევი კომისიის წევრი                                    
2 52 ქეთევან ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
2 52 თამარ ციცხვაია კომისიის წევრი                                    
2 52 ლალი ყვავილაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 52 არჩილ არჩვაძე კომისიის წევრი                                    
2 52 ქეთევან ნავროზაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 52 ქეთევან ყიფიანი კომისიის წევრი                                    
2 52 მაია ჩოჩია კომისიის წევრი                                    
2 52 ნანა ცომაია კომისიის წევრი                                    
2 52 რუსუდან ცხაკაია კომისიის წევრი                                    
2 52 ეთერ ჭიჭილეიშვილი მოადგილე                                          

2 53 მაია მაისურაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
2 53 მადონა ჭოლოკავა კომისიის მდივანი                                  
2 53 ნინო მესხია კომისიის წევრი                                    
2 53 მაია ბოკერია კომისიის წევრი                                    
2 53 ნინო ჭკუასელი კომისიის წევრი                                    
2 53 ნათელა ესტატიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 53 ლია ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
2 53 ზურაბ იმერლიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 53 თამარ აღდგომელაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 53 კახი გურასპაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 53 მარიამ გურასპაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 53 შორენა ჩომახაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 53 ნანა ჩხიკვაძე მოადგილე                                          
2 54 თინათინ გელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
2 54 ქეთევან ბახტაძე კომისიის წევრი                                    



2 54 ანა ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
2 54 რუსუდან ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    
2 54 გულნარა კობიძე კომისიის წევრი                                    
2 54 ლაურა გოტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 54 ციცინო ზარიძე კომისიის წევრი                                    
2 54 დავით ნანეტაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 54 გულიკო ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
2 54 გელა ბარკალაია კომისიის წევრი                                    
2 54 თამარ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
2 54 დავით ჯანოაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 54 დიანა ტორაძე მოადგილე                                          

2 55 ნანა ჩიტაიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
2 55 ეკატერინე გიორგობიანი კომისიის მდივანი                                  
2 55 მაყვალა ბუკია კომისიის წევრი                                    
2 55 მაკა ჩირიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 55 ჯულიეტა მუხაძე კომისიის წევრი                                    
2 55 რომან შენგელია კომისიის წევრი                                    
2 55 მარიამი ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
2 55 ნინო ტომარაძე კომისიის წევრი                                    
2 55 ეთერ ბერიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 55 თამარ ახალაია კომისიის წევრი                                    
2 55 გურამ გუჩუა კომისიის წევრი                                    
2 55 ლილი ზაგაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 55 თადა ომანაძე მოადგილე                                          

2 56 ირინე ჯუღელი კომისიის თავმჯდომარე                              
2 56 ნანა პერტახია კომისიის მდივანი                                  
2 56 მანანა ბუხნიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 56 რევაზ გელენავა კომისიის წევრი                                    
2 56 ინგა ხაჭაპურიძე კომისიის წევრი                                    
2 56 ლელა მურჯიკნელი კომისიის წევრი                                    
2 56 დემეტრე დემეტრაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 56 აკაკი მანჯგალაძე კომისიის წევრი                                    
2 56 ხათუნა პერანიძე კომისიის წევრი                                    
2 56 ეკატერინე პერტახია კომისიის წევრი                                    
2 56 ლევან სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
2 56 ხატია სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
2 56 ლიკა გელენავა მოადგილე                                          



2 57 სოსო ჩარკვიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
2 57 მაკა ბერაია კომისიის მდივანი                                  
2 57 ზურაბ ანთაძე კომისიის წევრი                                    
2 57 ანა გორგაძე კომისიის წევრი                                    
2 57 აელიტა ხოტივარი კომისიის წევრი                                    
2 57 ნონა გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 57 გურამ ახობაძე კომისიის წევრი                                    
2 57 მარიამ ბოგველი კომისიის წევრი                                    
2 57 ნინო გრძელიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 57 მარიამ კეკელია კომისიის წევრი                                    
2 57 თამარ მეტივიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 57 ქეთევან ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
2 57 თინათინ სამხარაძე მოადგილე                                          

2 58 თამარ ედიშერაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
2 58 მარინა ბეჟიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
2 58 ხათუნა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
2 58 როსტომ ჩიქვინიძე კომისიის წევრი                                    
2 58 სალომე რუხაძე კომისიის წევრი                                    
2 58 რუსუდან ხაინდრავა კომისიის წევრი                                    
2 58 თამარ სადრაძე კომისიის წევრი                                    
2 58 დავით შავდია კომისიის წევრი                                    
2 58 ნინო სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
2 58 ნათია გათენაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 58 თათია თათელაძე კომისიის წევრი                                    

2 58 ალექსანდრე ორმოცაძე კომისიის წევრი                                    
2 58 ლია ნიჟარაძე მოადგილე                                          

2 59 ნაზიბროლა ზადიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
2 59 სოფიო გეგელია კომისიის მდივანი                                  
2 59 ნანა დარცმელიძე კომისიის წევრი                                    
2 59 ქეთევანი ჟუჟიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 59 ქეთო ტაკიძე კომისიის წევრი                                    
2 59 დავით სორანი კომისიის წევრი                                    
2 59 თამარი გურეშიძე კომისიის წევრი                                    
2 59 მარიამ არევაძე კომისიის წევრი                                    
2 59 თამარ ბაღდავაძე კომისიის წევრი                                    



2 59 სოფიო იველაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 59 ნათია მუკბანიანი კომისიის წევრი                                    
2 59 ქეთევან ნაკაშიძე მოადგილე                                          

2 60 ანო კოლიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
2 60 ქეთევანი ყანდინაშვილი კომისიის მდივანი                                  
2 60 ეკატერინე მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
2 60 მაია ბარამია კომისიის წევრი                                    
2 60 ნინო შეშაბერიძე კომისიის წევრი                                    
2 60 თამარ მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
2 60 ნინო ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
2 60 ნათია ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
2 60 მალხაზ ყურულაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 60 თამარ თევზაძე კომისიის წევრი                                    
2 60 მარინა სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
2 60 თინათინ წენგუაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 60 ქეთევან დვალი მოადგილე                                          

2 61 ნადეჟდა შავგულიძე კომისიის თავმჯდომარე                              

2 61 იანა
ჯანგირაშვილი-
მაისურაძე კომისიის მდივანი                                  

2 61 მარინე ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
2 61 იზოლდა ჭყონია კომისიის წევრი                                    
2 61 ანდრო რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 61 ავთანდილ გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 61 ლეილა გლურჯიძე კომისიის წევრი                                    
2 61 მარიამ ქაშაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 61 ზურაბ ულუმბელაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 61 ნათია ჩახვაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 61 ლიანა ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
2 61 ნათელა ჯანგირაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 61 ნადეჟდა მუშკიაშვილი მოადგილე                                          
2 62 თამარ სირანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
2 62 ციალა ყარდანია კომისიის წევრი                                    
2 62 რევაზ სიორდია კომისიის წევრი                                    
2 62 რევაზ ნანიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 62 ხათუნა ბჟალავა კომისიის წევრი                                    
2 62 ქეთევან კოპაძე კომისიის წევრი                                    
2 62 ლალი სახეჩიძე კომისიის წევრი                                    



2 62 ლამარა დედაბრიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 62 მარიამ მეუნარგია კომისიის წევრი                                    
2 62 ზემფირა მკრტიჩიანი კომისიის წევრი                                    
2 62 ხათუნა მუხიგულაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 62 ოთარ ნაფეტვარიძე კომისიის წევრი                                    
2 62 ოთარ ტყემალაძე მოადგილე                                          

2 63 ევგენია მენაბდე კომისიის თავმჯდომარე                              
2 63 მარინა მურადოვა კომისიის მდივანი                                  
2 63 ნანი კერძევაძე კომისიის წევრი                                    
2 63 ნათია ჩაჩანიძე კომისიის წევრი                                    
2 63 მერი კირვალიძე კომისიის წევრი                                    
2 63 რომანი მესროფოვი კომისიის წევრი                                    
2 63 გურამ ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
2 63 ნონა მოთიაშვილი კომისიის წევრი                                    

2 63 მარინა ბუნტური-თოთიაური კომისიის წევრი                                    
2 63 ქეთევან ოდიკაძე კომისიის წევრი                                    
2 63 მარინე ოდიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 63 ირინე შუბლაძე კომისიის წევრი                                    
2 63 მარინე მენაბდე მოადგილე                                          

2 64 ავთანდილ კაპანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
2 64 ლალი ბალავაძე კომისიის მდივანი                                  
2 64 გიორგი ტერაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 64 გივი ნავდარაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 64 რუსიკო მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
2 64 ანნა ლაცაბიძე კომისიის წევრი                                    
2 64 მარინე გოგელია კომისიის წევრი                                    
2 64 ზაალ მიქაძე კომისიის წევრი                                    
2 64 ნინო დევდარიძე კომისიის წევრი                                    
2 64 იზოლდა ვაზაგაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 64 მაია მიქაძე კომისიის წევრი                                    
2 64 ნინო მოსულიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 64 თენგიზ ნიჟარაძე მოადგილე                                          

2 65 ლიანა შარაშენიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
2 65 ჟანეტა ლეჟავა კომისიის მდივანი                                  
2 65 მარიამ ბესელია კომისიის წევრი                                    



2 65 ცოტნე ბარელაძე კომისიის წევრი                                    
2 65 ნუნუ ციხიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 65 იზოლდა ხაბურზანია კომისიის წევრი                                    
2 65 ქეთევან ბილანიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 65 ღუდა ცინდელიანი კომისიის წევრი                                    

2 65 ალექსანდრე დოლიძე კომისიის წევრი                                    
2 65 ნინო ნიკურაძე კომისიის წევრი                                    
2 65 ნანა რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 65 გიორგი ჯოხაძე კომისიის წევრი                                    
2 65 ლალი შონია მოადგილე                                          

2 66 ნატო ჯავახიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
2 66 მაკა წაქაძე კომისიის წევრი                                    
2 66 მარიკა ტატიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 66 ქეთევან არეშიძე კომისიის წევრი                                    
2 66 ბაგრატ შაყულაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 66 ირმა დეგანდი კომისიის წევრი                                    
2 66 სოფიო თოდრია კომისიის წევრი                                    
2 66 ანა არეშიძე კომისიის წევრი                                    
2 66 მაია გამცემლიძე კომისიის წევრი                                    
2 66 თამარ კარიაული კომისიის წევრი                                    
2 66 ელენე ხახუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 66 ჟუჟუნა ხვედელიძე კომისიის წევრი                                    
2 66 შორენა მჟავია მოადგილე                                          

2 67 ივანე შახყულაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
2 67 ქეთევან მათიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
2 67 თინათინ ყელბერაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 67 მარინე შახულოვა კომისიის წევრი                                    
2 67 ქეთევან ტატიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 67 მედეა ხოტენაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 67 ანა მათიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 67 ზურაბ ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
2 67 გიორგი ლარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 67 ლელა ზურაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 67 ნინო შაყულაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 67 ხათუნა წენგუაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 67 მარინე თათულაშვილი მოადგილე                                          



2 68 ირმა ქოიავა კომისიის თავმჯდომარე                              
2 68 ლილი შახულოვი კომისიის მდივანი                                  
2 68 ციცინო ქომეთიანი კომისიის წევრი                                    
2 68 გულნარა ჩაფიჩაძე კომისიის წევრი                                    
2 68 ხათუნა გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 68 სოფიო კვალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 68 ლელა ფრიდონაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 68 შალვა კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
2 68 ბეჟან გვალია კომისიის წევრი                                    
2 68 მარინე ტაბუცაძე კომისიის წევრი                                    
2 68 იზოლდა ფაჩულია კომისიის წევრი                                    
2 68 მანანა ხურცილავა კომისიის წევრი                                    
2 68 ლანა ქათამიძე მოადგილე                                          

2 69 ნანი ჩაჩიბაია კომისიის თავმჯდომარე                              
2 69 ნათელა ჩიქოვანი კომისიის მდივანი                                  
2 69 ლელა იოსებიძე კომისიის წევრი                                    
2 69 ირმა გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 69 იოსებ ნიშნიანიძე კომისიის წევრი                                    
2 69 ხათუნა ნავროზაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 69 შავლეგო პაპავა კომისიის წევრი                                    
2 69 ზურაბ მათიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 69 მაკზონა კვეკვესკირი კომისიის წევრი                                    
2 69 მარინა მოსიძე კომისიის წევრი                                    
2 69 გელა რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
2 69 ნანა ხაინდრავა კომისიის წევრი                                    
2 69 მანანა კიღურაძე მოადგილე                                          

2 70 მადონა ჯოლოგუა კომისიის თავმჯდომარე                              
2 70 მაგდა კერესელიძე კომისიის მდივანი                                  
2 70 დარეჯან სანაია კომისიის წევრი                                    
2 70 ლია გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 70 იამზე ჭაჭუა კომისიის წევრი                                    
2 70 ანა სირაძე კომისიის წევრი                                    
2 70 გაბრიელ ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    

2 70 ქეთევან
ქობულაშვილი-
თოფურია კომისიის წევრი                                    

2 70 ნონა გვილავა კომისიის წევრი                                    



2 70 დავით ოძელაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 70 ინელა ჭედია კომისიის წევრი                                    
2 70 ეკატერინე ტყეშელაძე მოადგილე                                          

2 71 ინეზა ფიფია კომისიის თავმჯდომარე                              
2 71 ლეილა ქართველიშვილი კომისიის მდივანი                                  
2 71 დონარა შელია კომისიის წევრი                                    
2 71 ასმათი ცარციძე კომისიის წევრი                                    
2 71 ქეთევან ცაია კომისიის წევრი                                    
2 71 ნანი ბოჯგუა კომისიის წევრი                                    
2 71 ლია გაგუა კომისიის წევრი                                    
2 71 ირინა ქარქუზაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 71 ეკატერინე გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
2 71 მარიამ ლაზარაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 71 ანა მერკვილაძე კომისიის წევრი                                    
2 71 თამარ ჟღენტი კომისიის წევრი                                    
2 71 აველინა ვარდოსანიძე მოადგილე                                          

2 72 ჯემალი სეფიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
2 72 თამარი იოსელიანი კომისიის მდივანი                                  
2 72 ლალი ქართველიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 72 მზია გელოვანი კომისიის წევრი                                    
2 72 ლალი ძარია კომისიის წევრი                                    
2 72 რიტა ფანოზიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 72 ხათუნა ბობოყვაძე კომისიის წევრი                                    
2 72 ხათუნა დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
2 72 სალომე აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
2 72 დიანა ბაზანაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 72 მაია გუჯარელიძე კომისიის წევრი                                    
2 72 ნინო მეტივიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 72 ლევან ოსიძე მოადგილე                                          

2 73 დავით მჭედლიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
2 73 თამარ ქლიბაძე კომისიის მდივანი                                  
2 73 ბადრი შუბლაძე კომისიის წევრი                                    
2 73 ზაირა მიროტაძე კომისიის წევრი                                    
2 73 რევაზი კოღუა კომისიის წევრი                                    
2 73 თენგიზ დოლიძე კომისიის წევრი                                    
2 73 თამარ ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    



2 73 ქეთევან ხარაბაძე კომისიის წევრი                                    
2 73 ლეილა კონცელიძე კომისიის წევრი                                    
2 73 რევაზ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
2 73 ჯულიეტა ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
2 73 სვეტლანა ყველაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 73 მანანა ნადირაძე მოადგილე                                          

2 74 ლევანი ნიკოლაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
2 74 სოფიო ცანავა კომისიის მდივანი                                  
2 74 ირმა ქობელაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 74 გვანცა ბუთხუზი კომისიის წევრი                                    
2 74 ქეთევან ჭანჭალეიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 74 ხათუნა ნატროშვილი კომისიის წევრი                                    
2 74 ეთერ კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
2 74 ნარგიზი ქერდიყოშვილი კომისიის წევრი                                    
2 74 ელიზა მურჯიკნელი კომისიის წევრი                                    
2 74 ხათუნა საღარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 74 ლელა ყიფშიძე კომისიის წევრი                                    
2 74 ნანა ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
2 74 ნონა საღარეიშვილი მოადგილე                                          
2 75 ხათუნა ელიზბარაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 75 გულნაზი მამუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 75 ლევან კუცია კომისიის წევრი                                    
2 75 დავით ლომთათიძე კომისიის წევრი                                    
2 75 ნინო ესებუა კომისიის წევრი                                    
2 75 დიმიტრი ბაშელეიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 75 ნატო წენგუაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 75 გელა ასიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 75 არჩილ მამუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 75 გიორგი მამუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 75 დავით მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
2 75 ნონა ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
2 75 ხათუნა ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    

2 76 ლუკა ქემოკლიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
2 76 ქეთევან იობიძე კომისიის მდივანი                                  

2 76 ალექსანდრე დაბრუნდაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 76 თეონა ქუჯოშვილი კომისიის წევრი                                    



2 76 ნატო კორძახია კომისიის წევრი                                    
2 76 იამზე კობერიძე კომისიის წევრი                                    
2 76 როენა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
2 76 ელენე ბასილაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 76 ბერდია ბერიძე კომისიის წევრი                                    
2 76 ნათელა ოჩიაური კომისიის წევრი                                    
2 76 ირაკლი სირაძე კომისიის წევრი                                    
2 76 ანა ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    
2 76 ნელი ჯობავა მოადგილე                                          
2 77 ლაურა ჯაჯვანი კომისიის მდივანი                                  
2 77 ლევან მასხარაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 77 ლალი ილაური კომისიის წევრი                                    
2 77 ბადრი გოგუაძე კომისიის წევრი                                    
2 77 ნათია თიკანაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 77 ნელი ჩრდილელი კომისიის წევრი                                    
2 77 ლეილა მურღულია კომისიის წევრი                                    
2 77 ნინო ბაგრატიონი კომისიის წევრი                                    
2 77 ნინო კაცაძე კომისიის წევრი                                    
2 77 მარიამი მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
2 77 რევაზ ნანავა კომისიის წევრი                                    
2 77 გულნარა ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
2 77 გვანცა გელაშვილი მოადგილე                                          

2 78 თოთორბეგ თაბუევი კომისიის თავმჯდომარე                              
2 78 მიხეილ ჯაფარიძე კომისიის მდივანი                                  
2 78 რუსუდანი მარკოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 78 ელზა ლემონჯავა კომისიის წევრი                                    
2 78 ნელი ხითარიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 78 ლია ლოლაძე კომისიის წევრი                                    
2 78 ბადრი კობახიძე კომისიის წევრი                                    
2 78 მარგალიტა დარსაძე კომისიის წევრი                                    
2 78 ხათუნა გავაკეთაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 78 ნონა მექვაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 78 მედეია ჭანკოტაძე კომისიის წევრი                                    
2 78 ზაზა ჭილაია კომისიის წევრი                                    
2 78 ნინო ვარაზანაშვილი მოადგილე                                          

2 79 აზა ჩიქობავა კომისიის თავმჯდომარე                              
2 79 რიმა გაბუნია კომისიის მდივანი                                  



2 79 მარინა ფიფია კომისიის წევრი                                    
2 79 მეგი ხარატიშვილი კომისიის წევრი                                    
2 79 ნათია ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
2 79 ნათია ალიბეგაშვილი კომისიის წევრი                                    
2 79 თინათინ შარვაშიძე კომისიის წევრი                                    
2 79 მაკა ქარჩავა კომისიის წევრი                                    
2 79 თამარ სანაია კომისიის წევრი                                    
2 79 ტრისტან სანაია კომისიის წევრი                                    
2 79 დიანა ყვირილიანი კომისიის წევრი                                    
2 79 ნინო შომახია კომისიის წევრი                                    
2 79 ანატოლ კახიანი მოადგილე                                          

3 1 ქეთევან ვარდიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 1 ელიონორა სარიშვილი კომისიის მდივანი                                  
3 1 დარეჯან ნეფარიძე კომისიის წევრი                                    
3 1 არჩილ ხარაძე კომისიის წევრი                                    
3 1 ნუნუ გვანცელაძე კომისიის წევრი                                    
3 1 მანანა ბახუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 1 მანანა ნანიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 1 რუსუდანი სუთიძე კომისიის წევრი                                    
3 1 ირინე ამაშუკელი კომისიის წევრი                                    
3 1 ბორის ბაბალაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 1 მარინა ბუხრაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 1 ნათელა გონგაძე კომისიის წევრი                                    
3 1 მაია ჯარმელიშვილი მოადგილე                                          

3 2 გინა გურეშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
3 2 ამირან არჩუაძე კომისიის მდივანი                                  
3 2 ნარგიზ მესაბლიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 2 რუსუდან ხარაძე კომისიის წევრი                                    
3 2 ნანული გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 2 ასმათ ზაგაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 2 ლევანი ნაფეტვარიძე კომისიის წევრი                                    
3 2 ვლადიმერ გოროზია კომისიის წევრი                                    
3 2 მერი ბესელია კომისიის წევრი                                    
3 2 ტატიანა გიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 2 თეიმურაზ ქევხიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 2 ანი ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
3 2 მარინე ბლუაშვილი მოადგილე                                          



3 3 გია შანშიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 3 თამარ ცერცვაძე კომისიის მდივანი                                  
3 3 დათა მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 3 ლაშა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 3 დალი გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
3 3 თამარ პეტრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 3 გენადი ღუღუნიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 3 რომან ამბარცუმიანი კომისიის წევრი                                    
3 3 ქეთევან ანჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
3 3 იამზე ბუჩუკური კომისიის წევრი                                    
3 3 ნინო ნამიჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 3 თინათინ ფავლენიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 3 მარინე პაპაშვილი მოადგილე                                          

3 4 მურთაზ ხაჭვანი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 4 ზეინაბ შარაშიძე კომისიის მდივანი                                  
3 4 მანანა ხაჭვანი კომისიის წევრი                                    
3 4 თამარ არაბული კომისიის წევრი                                    
3 4 ნინო აბდუშელიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 4 ვლადიმერ ბორცვაძე კომისიის წევრი                                    
3 4 თამარ ნონიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 4 ლევანი კენჭაძე კომისიის წევრი                                    
3 4 პავლე ბედოშვილი კომისიის წევრი                                    
3 4 ეკა კობახიძე კომისიის წევრი                                    
3 4 ლია ყანჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 4 ნინო ჭუმბურიძე კომისიის წევრი                                    
3 4 ქეთევან მჭედლიშვილი მოადგილე                                          

3 5 თამთა წირქვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
3 5 სალომე ფილიშვილი კომისიის მდივანი                                  
3 5 ასმათ თოდუა კომისიის წევრი                                    
3 5 თამარ შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
3 5 ოთარ გუბელიძე კომისიის წევრი                                    
3 5 ნოდარ ჯორჯაძე კომისიის წევრი                                    
3 5 ლალი მედულაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 5 მედეია ნასყიდაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 5 ლიანა გუბელიძე კომისიის წევრი                                    
3 5 კობა კობახიძე კომისიის წევრი                                    



3 5 ნინო მამუჩიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 5 ლია სურგულაძე კომისიის წევრი                                    
3 5 ლერი გოშაძე მოადგილე                                          

3 6 ირმა კიკნაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
3 6 ნათელა ბიკაშვილი კომისიის მდივანი                                  
3 6 მაია პატარაია კომისიის წევრი                                    
3 6 ლაურა მოგელაძე კომისიის წევრი                                    
3 6 ზურაბ კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
3 6 ნატალია ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
3 6 თამარი კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
3 6 სოლომონ ნანობაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 6 დინარა გაბროშვილი კომისიის წევრი                                    
3 6 რუსუდან კოკაია კომისიის წევრი                                    
3 6 ნანა კოპალეიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 6 მარიამ მიქელაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 6 თამარ ქუთათელაძე მოადგილე                                          

3 7 ირაკლი ზენაიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 7 მალხაზ ჩემია კომისიის მდივანი                                  
3 7 მარინა მერმანიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 7 გიორგი თავბერიძე კომისიის წევრი                                    
3 7 დალი ლილუაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 7 ირაკლი ნაცვალაძე კომისიის წევრი                                    
3 7 თამაზ ჩიტაია კომისიის წევრი                                    
3 7 ფელიქსი არდია კომისიის წევრი                                    
3 7 რიზა ებრალიძე კომისიის წევრი                                    
3 7 დოდო ოდიშელიძე კომისიის წევრი                                    
3 7 მარიამ პაპავა კომისიის წევრი                                    
3 7 ქეთევან ჩიტიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 7 ბექა კუკულაძე მოადგილე                                          

3 8 მაია ბარამია კომისიის თავმჯდომარე                              
3 8 მაია თოფჩიშვილი კომისიის მდივანი                                  
3 8 ნელი ჭიჭინაძე-ტუღუში კომისიის წევრი                                    
3 8 ნანული აფციაური კომისიის წევრი                                    
3 8 ხატია სარუხანიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 8 თამარ დოლიძე კომისიის წევრი                                    
3 8 თამაზ მგელაძე კომისიის წევრი                                    



3 8 მერაბ გოგნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 8 ირაკლი გოგოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 8 ელენა დემენტიევა კომისიის წევრი                                    
3 8 ელიზავეტა მიტიჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 8 თამარი მძევაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 8 ლარისა კიკნაძე მოადგილე                                          

3 9 გიორგი კალანდაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
3 9 ხათუნა თოფჩიშვილი კომისიის მდივანი                                  
3 9 მარინე ბუხუნიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 9 ლალი კობახიძე კომისიის წევრი                                    
3 9 მიმოზა ბაღიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 9 ქეთევან მიქაუტაძე კომისიის წევრი                                    
3 9 თამაზ ლატარია კომისიის წევრი                                    
3 9 ხათუნა ბოკუჩავა კომისიის წევრი                                    
3 9 ირინა გლოველი კომისიის წევრი                                    
3 9 ლალი გურაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 9 ელენე კიკალიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 9 ეკატერინე ცალუღელაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 9 ლიანა ღვედაშვილი მოადგილე                                          

3 10 ირმა გერაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
3 10 ხათუნა ნანავა კომისიის მდივანი                                  
3 10 ელენე ჭკუასელი კომისიის წევრი                                    
3 10 ნესტან ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
3 10 ამირან აბესაძე კომისიის წევრი                                    
3 10 მაია ჭკუასელი კომისიის წევრი                                    
3 10 აკაკი ქორიძე კომისიის წევრი                                    
3 10 საიდა აბრამიძე კომისიის წევრი                                    
3 10 ლიკა არუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 10 ანა ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
3 10 დალი ჯიქია კომისიის წევრი                                    
3 10 ლიანა ჯიქია კომისიის წევრი                                    
3 10 თამარ კოპალეიშვილი მოადგილე                                          

3 11 ჟუჟუნა რაჭველიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 11 ნუგზარ ამბარდნიშვილი კომისიის მდივანი                                  
3 11 მედეია გუჩმაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 11 ანა ბაწილაშვილი კომისიის წევრი                                    



3 11 რუსუდანი ახალაძე კომისიის წევრი                                    
3 11 მაია გიგოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 11 ილია მოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 11 მაია ჟღენტი კომისიის წევრი                                    
3 11 დარეჯან ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
3 11 ხათუნა დადუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 11 ნანი რაჭველიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 11 ციცინო ხარაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 11 სერგო ლაითაძე მოადგილე                                          

3 12 მედეა ვაშაკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
3 12 გვანცა ტყებუჩავა კომისიის მდივანი                                  
3 12 ნანა ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    
3 12 ქეთევან ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
3 12 კუკური თაბუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 12 ლევან კაჭახიძე კომისიის წევრი                                    
3 12 მერაბ გურაბანიძე კომისიის წევრი                                    
3 12 გია ასათიანი კომისიის წევრი                                    
3 12 მაია კერკენჯია კომისიის წევრი                                    
3 12 რუსუდან სიხარულაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 12 იზაბელა ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
3 12 მერი ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
3 12 ლიანა კობახიძე მოადგილე                                          

3 13 როსტომ ცხვედიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 13 ნანა თათანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
3 13 სიმონ ჭყოიძე კომისიის წევრი                                    
3 13 ლალი ქვათაძე კომისიის წევრი                                    
3 13 დალი დევდარიანი კომისიის წევრი                                    
3 13 მარინე შერმადინი კომისიის წევრი                                    
3 13 თამრიკო აბესაძე კომისიის წევრი                                    
3 13 არჩილ ავალიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 13 გურამ კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    
3 13 ნიკოლოზ სეხნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 13 მედეა ქებაძე კომისიის წევრი                                    
3 13 ირინე ქსოვრელი კომისიის წევრი                                    
3 13 ნინო ავალიშვილი მოადგილე                                          

3 14 ზურაბ ბოგველიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              



3 14 მარინე ქერაშვილი კომისიის მდივანი                                  
3 14 ლიანა კობახიძე კომისიის წევრი                                    
3 14 ნინო ივანიაძე კომისიის წევრი                                    
3 14 მარინა ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
3 14 ნანა ჩილაჩავა კომისიის წევრი                                    
3 14 ილონა ფარულავა კომისიის წევრი                                    
3 14 თამარ ბაჩილავა კომისიის წევრი                                    
3 14 ნინო გელუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 14 გიორგი გოხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 14 ნანა კოპაძე კომისიის წევრი                                    
3 14 მარინა ქიშმარია კომისიის წევრი                                    
3 14 დალი სამსონიძე მოადგილე                                          

3 15 მარიამ გულიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 15 თამარ კობერიძე კომისიის მდივანი                                  
3 15 ნინო ლალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 15 თეიმურაზ ბახუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 15 მანანა ხვინგია კომისიის წევრი                                    

3 15 ალექსანდრე იობაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 15 მანანა ნასიძე კომისიის წევრი                                    
3 15 ნანა მანიჟაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 15 ლუკა გობეჩია კომისიის წევრი                                    
3 15 ოთარ თათულაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 15 ტატიანა თათულაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 15 ნინა კობერიძე კომისიის წევრი                                    
3 15 ქეთევან ჭანკვეტაძე მოადგილე                                          

3 16 მანანა ბოძიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 16 ნანა არჩვაძე კომისიის მდივანი                                  
3 16 ლილი ჟღერია კომისიის წევრი                                    
3 16 იზა მესხია კომისიის წევრი                                    
3 16 მარინე შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
3 16 მაგდა მაკარიძე კომისიის წევრი                                    
3 16 ლიანა აფციაური კომისიის წევრი                                    
3 16 ნანული აფციაური კომისიის წევრი                                    
3 16 ელენე გეგეშიძე კომისიის წევრი                                    
3 16 მზია ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    
3 16 შორენა ძიძიშვილი კომისიის წევრი                                    



3 16 რუსუდან ჭანკოტაძე კომისიის წევრი                                    
3 16 მაკა რაზმაძე მოადგილე                                          

3 17 ზვიად ყიფიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 17 თამარ ქავთარაძე კომისიის მდივანი                                  
3 17 ირაკლი ჭილაია კომისიის წევრი                                    
3 17 სოფიო რევიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 17 ელენე კვინიკაძე კომისიის წევრი                                    
3 17 ნინო ალავერდოვა კომისიის წევრი                                    
3 17 მარიამი ჯიბუტი კომისიის წევრი                                    
3 17 მაკა ჩალაძე კომისიის წევრი                                    
3 17 თორნიკე დესპოტაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 17 აზა ქორქაძე კომისიის წევრი                                    
3 17 გიორგი ქუთათელაძე კომისიის წევრი                                    
3 17 ნათელა ჭიღლაძე კომისიის წევრი                                    
3 17 მზია მითაგვარია მოადგილე                                          

3 18 მაია კეკელია კომისიის თავმჯდომარე                              
3 18 მარინე გოგინაშვილი კომისიის მდივანი                                  
3 18 დავითი გოგუაძე კომისიის წევრი                                    
3 18 თინათინ ციხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 18 თამარ კალმახელიძე კომისიის წევრი                                    
3 18 მარიამი უსუფაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 18 ნელი კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
3 18 დავით ჩილაჩავა კომისიის წევრი                                    
3 18 ლიანა სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
3 18 სალომე ჩოლოყაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 18 დეა ჭითავა კომისიის წევრი                                    
3 18 ნანა ჭითავა კომისიის წევრი                                    
3 18 ნინო შალამბერიძე მოადგილე                                          

3 19 მიხეილ შარუმაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 19 ია თურქია კომისიის მდივანი                                  
3 19 ქეთევან ელიაძე კომისიის წევრი                                    
3 19 ნინო გოცაძე კომისიის წევრი                                    
3 19 ლიკა მანჯგალაძე კომისიის წევრი                                    
3 19 გიორგი ლომაძე კომისიის წევრი                                    
3 19 მარინა გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
3 19 გიორგი ნანეიშვილი კომისიის წევრი                                    



3 19 თამარ ბენაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 19 თამარ გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
3 19 დალი ნანობაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 19 ირაკლი ქადაგიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 19 ნინო ოთიაშვილი მოადგილე                                          

3 20 ნინა მანჯავიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
3 20 თეა მიშელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
3 20 თამარ ბაცანაძე კომისიის წევრი                                    
3 20 თორნიკე ებრალიძე კომისიის წევრი                                    
3 20 ნინო ჭიპაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 20 ეკა კახიანი კომისიის წევრი                                    
3 20 კობა ჯიქია კომისიის წევრი                                    
3 20 ხათუნა ბარნოვი კომისიის წევრი                                    
3 20 ედიშერ ბაცაცაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 20 მარიკა ნადირაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 20 ლია ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
3 20 მარგარიტა ტატულოვა კომისიის წევრი                                    
3 20 თინა ჭელიძე მოადგილე                                          

3 21 მარინა რაზმაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
3 21 ნინო ვაჩეიშვილი კომისიის მდივანი                                  
3 21 ბესიკ ხულუზაური კომისიის წევრი                                    
3 21 ეკატერინე ჭინჭარაული კომისიის წევრი                                    
3 21 მაია მოსეშვილი კომისიის წევრი                                    
3 21 მაია აბესაძე კომისიის წევრი                                    
3 21 თამარ პაპიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 21 ნინო ჯიქია კომისიის წევრი                                    
3 21 თეა ბაცაში კომისიის წევრი                                    
3 21 ანა ბეკურაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 21 ელიზავეტა ხულუზაური კომისიის წევრი                                    
3 21 მედეა ჯიჭონაია კომისიის წევრი                                    
3 21 მანანა ვეშაგური მოადგილე                                          

3 22 მიხეილ დოლაბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
3 22 ომარ დალბაშვილი კომისიის მდივანი                                  
3 22 მანანა ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    
3 22 ცუცანა ჯობავა კომისიის წევრი                                    
3 22 ქეთევან ფირცხალაშვილი კომისიის წევრი                                    



3 22 მოგელ ზუხბაია კომისიის წევრი                                    
3 22 მარინა ბუბაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 22 თათია ჩახვაძე კომისიის წევრი                                    
3 22 ნიკოლოზ კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
3 22 დავით ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    

3 22 ალექსანდრე ოღიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 22 ლეილა ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
3 22 ნინელი დოლბაძე მოადგილე                                          

3 23 სოსო გოგოლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
3 23 თამარ მირზიკაშვილი კომისიის მდივანი                                  
3 23 ზურაბ დარაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 23 ანა მდინარაძე კომისიის წევრი                                    
3 23 ალინა გუცაევი კომისიის წევრი                                    
3 23 ნათია კილოსანიძე კომისიის წევრი                                    
3 23 ანი მძევაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 23 ელისაბედ ბითაძე კომისიის წევრი                                    
3 23 ნინო სულიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 23 ქეთევან ურდულაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 23 მარინე ქაფიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 23 კახა ღლონტი კომისიის წევრი                                    
3 23 თინათინ პაპავაძე მოადგილე                                          

3 24 ქეთევანი ხურცილავა კომისიის თავმჯდომარე                              
3 24 დარეჯან მუშკუდიანი კომისიის მდივანი                                  
3 24 მზექალა ლოლიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 24 ოთარ გორდაძე კომისიის წევრი                                    
3 24 გვანცა მდინარაძე კომისიის წევრი                                    
3 24 ნანა მურუსიძე კომისიის წევრი                                    
3 24 ელენე სისაური კომისიის წევრი                                    
3 24 მერი გომურაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 24 დარეჯან ელისაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 24 ლალი სვიანაძე კომისიის წევრი                                    
3 24 ელგა ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
3 24 ნინო ჯანიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 24 თამარი წიკლაური მოადგილე                                          

3 25 მანანა სიდამონიძე კომისიის თავმჯდომარე                              



3 25 სალომე მამალაძე კომისიის მდივანი                                  

3 25 ალექსანდრე ჯიშკარიანი კომისიის წევრი                                    
3 25 ნატო ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
3 25 მაია ქურიძე კომისიის წევრი                                    
3 25 მაია კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
3 25 მათე გეწაძე კომისიის წევრი                                    
3 25 დალილა შარაშენიძე კომისიის წევრი                                    
3 25 ვასილ დავრაშელიძე კომისიის წევრი                                    
3 25 ზურაბ ვეზირიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 25 ეკატერინე მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
3 25 სალომე სულუხია კომისიის წევრი                                    
3 25 სალომე აფხაზავა მოადგილე                                          

3 26 ნუგზარ მაისურაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
3 26 ანა ლომიძე კომისიის მდივანი                                  
3 26 ჟოზიანა ჯორჯიკია კომისიის წევრი                                    
3 26 სოფიკო ცაავა კომისიის წევრი                                    
3 26 ნინო წურწუმია კომისიის წევრი                                    
3 26 თამუნა მეგრელიძე კომისიის წევრი                                    
3 26 თამარ გოგიჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 26 ბახვა იმნაძე კომისიის წევრი                                    
3 26 გიორგი იაგორაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 26 მარინა კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    
3 26 თეონა ქარუმიძე კომისიის წევრი                                    
3 26 თეიმურაზ ცავა კომისიის წევრი                                    
3 26 მაია ბულისკერია მოადგილე                                          

3 27 ბექა წაქაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
3 27 ნინო ნოზაძე კომისიის მდივანი                                  
3 27 ელზა ცუცქირიძე კომისიის წევრი                                    
3 27 ქეთევან ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 27 ჯულიეტა კოკაია კომისიის წევრი                                    
3 27 თამარ გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
3 27 ნათელა წყაბელია კომისიის წევრი                                    
3 27 მარიანა როგავა კომისიის წევრი                                    
3 27 ნანა თოფჩიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 27 გიორგი კობახიძე კომისიის წევრი                                    
3 27 ლელა მოისწრაფიშვილი კომისიის წევრი                                    



3 27 ლალი ჭიპაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 27 ვასილ ტყეშელაშვილი მოადგილე                                          

3 28 დავით მიქიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 28 თინათინ ჯანდიერი კომისიის მდივანი                                  
3 28 დავით ზურაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 28 გიორგი წაწიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 28 ნინო ფეიქრიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 28 ნინო პაპიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 28 ნინო გუგავა კომისიის წევრი                                    
3 28 მეგი მოსეშვილი კომისიის წევრი                                    
3 28 ნათია ვაშალომიძე კომისიის წევრი                                    
3 28 ლელა თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
3 28 ნანა ჟორჟოლაძე კომისიის წევრი                                    
3 28 თამარ ქემოკლიძე კომისიის წევრი                                    
3 28 დიანა ანდრიაშვილი მოადგილე                                          

3 29 მადონა მიქიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 29 თამარ კვეზერელი კომისიის მდივანი                                  
3 29 მარეხ გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 29 მარინე კვაჭანტირაძე კომისიის წევრი                                    
3 29 ნანული მარჯანიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 29 მარინე შერაზადიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 29 ლიკა მახარაძე კომისიის წევრი                                    
3 29 მაია მათითაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 29 მაია თეზელაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 29 თეონა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
3 29 ლია მეგენეიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 29 ეკატერინე ჯოხაძე კომისიის წევრი                                    
3 29 ნატო ლილუაშვილი მოადგილე                                          

3 30 ირინე სიდამონიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
3 30 სალომე ქოქიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
3 30 ბიძინა ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
3 30 მანანა ლომაძე კომისიის წევრი                                    
3 30 თამარი ლობჯანიძე კომისიის წევრი                                    
3 30 მერი დონაძე კომისიის წევრი                                    
3 30 მზია მანჯავიძე კომისიის წევრი                                    
3 30 ირაკლი გიგიბერია კომისიის წევრი                                    



3 30 ხათუნა დორეული კომისიის წევრი                                    
3 30 გულიკო ივანიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 30 ამირან კობახიძე კომისიის წევრი                                    
3 30 ნელი ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 30 ვაჟა ნიაური მოადგილე                                          

3 31 ქეთევან ცინცაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
3 31 ივიკო ნამგალაური კომისიის მდივანი                                  
3 31 რუსუდან ჭიჭინაძე კომისიის წევრი                                    
3 31 ნინო ბერიძე კომისიის წევრი                                    
3 31 თამარ ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
3 31 ფიქრია ყარალაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 31 გიორგი კერვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 31 ნინო ჯულაყიძე კომისიის წევრი                                    
3 31 ნინო გვერდწითელი კომისიის წევრი                                    
3 31 მაკა კინწურაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 31 ლალი შუღლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 31 ნატალია შუღლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 31 ანა დგებუაძე მოადგილე                                          

3 32 მარინა ქოიავა კომისიის თავმჯდომარე                              
3 32 სალომე ბერიძე კომისიის მდივანი                                  
3 32 ლუბა ვაჩნაძე კომისიის წევრი                                    
3 32 ნუციკო ჟღენტი კომისიის წევრი                                    
3 32 მანანა სუჯაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 32 ალეკო გოგოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 32 ცირა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
3 32 ირმა კიბაბიძე კომისიის წევრი                                    
3 32 მამუკა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
3 32 რობერტ კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
3 32 ჯონდო მალანია კომისიის წევრი                                    
3 32 სალომე ქოიავა კომისიის წევრი                                    
3 32 თეკლა ცენტერაძე მოადგილე                                          

3 33 ანა შავგულიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
3 33 ირმა ცხონდია კომისიის მდივანი                                  
3 33 მარინე სუმახიანი კომისიის წევრი                                    
3 33 ნარგიზა ჩაკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
3 33 ნინო გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    



3 33 ნინა ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
3 33 მედეა ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
3 33 ვახტანგ ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
3 33 ლალი ბახტაძე კომისიის წევრი                                    
3 33 მანანა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
3 33 სოსო მამალაძე კომისიის წევრი                                    
3 33 თინათინ პეტრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 33 ლილი გოცირიძე მოადგილე                                          

3 34 ნიკოლოზ კუბლაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 34 თამარი მირაშვილი კომისიის მდივანი                                  
3 34 ზაირა პაპავა კომისიის წევრი                                    
3 34 დავით ღვანიძე კომისიის წევრი                                    
3 34 ლელა ბოძაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 34 ნანული ბაჩილავა კომისიის წევრი                                    
3 34 ნინო გურამიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 34 ლელა ნაზღაიძე კომისიის წევრი                                    
3 34 დოდო აბულაძე კომისიის წევრი                                    
3 34 მაგდა ბერიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 34 ნელი ერისთავი კომისიის წევრი                                    
3 34 მარიამ ზედელაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 34 ლაშა წურწუმია მოადგილე                                          

3 35 ცისანა ყიფიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 35 თინათინ ბორცვაძე კომისიის მდივანი                                  
3 35 ნინო ბურდული კომისიის წევრი                                    
3 35 თეონა თხელიძე კომისიის წევრი                                    
3 35 ირაკლი ცხომარია კომისიის წევრი                                    
3 35 დარიკო კოროხაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 35 ვერა ფურცხვანიძე კომისიის წევრი                                    
3 35 გულნაზი გაზდელიანი კომისიის წევრი                                    
3 35 ხათუნა იაკობაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 35 ლეილა მესხი კომისიის წევრი                                    
3 35 მზია მესხი კომისიის წევრი                                    
3 35 თებრო პეტრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 35 ნინო დემეტრაშვილი მოადგილე                                          

3 36 ანზორ მეგრელიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 36 ქეთევან ჯანჯალია კომისიის მდივანი                                  



3 36 მარიამ გაბრიელაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 36 ნინო თოდაძე კომისიის წევრი                                    
3 36 მანანა ლომინაძე კომისიის წევრი                                    
3 36 რუსუდან გამახარია კომისიის წევრი                                    
3 36 ნანა კონიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 36 თამარ კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
3 36 ზურაბ ნატროშვილი კომისიის წევრი                                    
3 36 ბესარიონ ღიბრაძე კომისიის წევრი                                    
3 36 ირინე ღიბრაძე კომისიის წევრი                                    
3 36 მარიამი ჯამდელიანი კომისიის წევრი                                    
3 36 ნატო ვართუმაშვილი მოადგილე                                          

3 37 ნუნუ სეხნიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 37 ნინო ღამბაშიძე კომისიის მდივანი                                  
3 37 ნათელა ქობელაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 37 ნანა ვაჩეიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 37 ნათელა რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 37 ირინე შველიძე კომისიის წევრი                                    
3 37 სალომე ბითაძე კომისიის წევრი                                    
3 37 მაგდა ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
3 37 ნანი ბარამაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 37 მაია მალაციძე კომისიის წევრი                                    
3 37 მანანა ულუმბელაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 37 ანა უნაფქოშვილი კომისიის წევრი                                    
3 37 ნანა აღდგომელაშვილი მოადგილე                                          

3 38 ლალი გიგილაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 38 ქეთევან ჯაფარიძე კომისიის მდივანი                                  
3 38 ემელინა გამყრელიძე კომისიის წევრი                                    
3 38 ნელი მარჯანიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 38 ქეთევან გაგოშიძე კომისიის წევრი                                    
3 38 ნათია მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
3 38 ლუიზა გაბიევა კომისიის წევრი                                    
3 38 თეონა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
3 38 ჟუჟუნა დევიძე კომისიის წევრი                                    
3 38 ნინო ქორჩილავა კომისიის წევრი                                    
3 38 ციური ჩანადირი კომისიის წევრი                                    
3 38 ნინო წულუკიძე კომისიის წევრი                                    
3 38 ნუგზარ ბოგვერაძე მოადგილე                                          



3 39 ირმა ჯალაღანია კომისიის თავმჯდომარე                              
3 39 ნათელა მამულაძე კომისიის მდივანი                                  
3 39 მარინა ხიდეშელი კომისიის წევრი                                    
3 39 სოფიო პაპიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 39 მარინა ოქრომჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
3 39 ნინო ტუღუში კომისიის წევრი                                    
3 39 თამაზ მესხი კომისიის წევრი                                    
3 39 მარიამ ფრანგიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 39 მაია გოგიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 39 ლია გოცირიძე კომისიის წევრი                                    
3 39 მთამთა მენაბდიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 39 ბადრი ფიცხელაური კომისიის წევრი                                    
3 39 ირინა გოცირიძე მოადგილე                                          

3 40 მანანა ჩაგელიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 40 ნინო სოხაძე კომისიის მდივანი                                  
3 40 ანი ჯანაშია კომისიის წევრი                                    
3 40 ნინო კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
3 40 დარეჯან ელისაბედაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 40 ვახტანგ გელიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 40 ნათია დემეტრაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 40 გელა ბუთლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 40 ჯულიეტა ახობაძე კომისიის წევრი                                    
3 40 ნანა ბატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 40 მარი რაზმაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 40 მაყვალა ჩხიკვიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 40 ანა ბლუაშვილი მოადგილე                                          

3 41 ენვერ რამიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 41 თამარ კავთელაძე კომისიის მდივანი                                  
3 41 ნაილი კვაშილავა კომისიის წევრი                                    
3 41 გიორგი დურგლიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 41 მანანა რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 41 თამარ სილაგავა კომისიის წევრი                                    
3 41 დავით გედენიძე კომისიის წევრი                                    
3 41 ბადრი ცხადაძე კომისიის წევრი                                    
3 41 მარეხი ბიჩიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 41 მარიამ გოგატიშვილი კომისიის წევრი                                    



3 41 გვანცა ფირფირაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 41 ნინო ყელიგრეხაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 41 ლილი გელაშვილი მოადგილე                                          

3 42 დარეჯან კუჭაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 42 მერი მასხარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
3 42 ლიდა ფანჯაკიძე კომისიის წევრი                                    
3 42 ლია იმერლიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 42 ლუიზა თორაძე კომისიის წევრი                                    
3 42 ლიანა ქუთათელაძე კომისიის წევრი                                    
3 42 თამარ აზმაიფარაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 42 ლევანი ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    
3 42 მზია კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
3 42 ირინე ნათაძე კომისიის წევრი                                    
3 42 იზოლდა რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
3 42 გიორგი ცაბაძე კომისიის წევრი                                    
3 42 ქეთევან ხოსიტაშვილი მოადგილე                                          

3 43 ლაშა ხუციშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 43 დარეჯან მშვიდობაძე კომისიის მდივანი                                  
3 43 ნინო კობაური კომისიის წევრი                                    
3 43 ზინაიდა თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
3 43 მანანა ვასილიევა კომისიის წევრი                                    
3 43 სოფიკო შერმადინი კომისიის წევრი                                    

3 43 კონსტანტინე ქარაბაკი კომისიის წევრი                                    
3 43 სოფიო გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 43 ნინო კაციტაძე კომისიის წევრი                                    
3 43 თეა მშვიდობაძე კომისიის წევრი                                    
3 43 ლია მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 43 ნიკა ცალუღელაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 43 ნატა კობიძე მოადგილე                                          

3 44 ალექსანდრე მუშკუდიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 44 სალომე კურტანიძე კომისიის მდივანი                                  
3 44 ვლადიმერ ლეფსვერიძე კომისიის წევრი                                    
3 44 ვიოლეტა ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
3 44 ნუნუ მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    
3 44 იამზე ოჩხიკიძე კომისიის წევრი                                    



3 44 თამარ თვალჭრელიძე კომისიის წევრი                                    
3 44 მურად ვარდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 44 ნაზიკო ხანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 44 მაია გრიგორაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 44 ირინე რუხაძე კომისიის წევრი                                    
3 44 ეთერ წოწორია კომისიის წევრი                                    
3 44 ვახტანგ დიდებულიძე მოადგილე                                          

3 45 ნაირა მარშანია კომისიის თავმჯდომარე                              
3 45 თამარ მჭედლიშვილი კომისიის მდივანი                                  
3 45 მარინა დევსურაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 45 ანა შალვაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 45 მალხაზი ქერეჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 45 ციალა კვირკვაია კომისიის წევრი                                    
3 45 ზოია ვეზდენი კომისიის წევრი                                    
3 45 დავით დიდიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 45 ირა გურგენაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 45 შალვა დემეტრაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 45 ელეონორა ღლიღვაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 45 ეთერ ყუფარაძე კომისიის წევრი                                    
3 45 მაკა ძნელაძე მოადგილე                                          

3 46 რევაზ ბარკავა კომისიის თავმჯდომარე                              
3 46 მანანა რუხაია კომისიის მდივანი                                  
3 46 ნათელა თოდაძე კომისიის წევრი                                    
3 46 მზია მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
3 46 მარინა გუგეშაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 46 მარიამ გოძიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 46 ზაზა სიფრაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 46 გია გაგუა კომისიის წევრი                                    
3 46 გიგა ანფიმიადი კომისიის წევრი                                    
3 46 გოჩა არჩვაძე კომისიის წევრი                                    
3 46 ნიკოლოზ კილაბერიძე კომისიის წევრი                                    
3 46 პაატა ხუსკივაძე კომისიის წევრი                                    
3 46 თამარ სიკინჭალაშვილი მოადგილე                                          

3 47 ირმა შერგელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 47 ქეთევან მარღიშვილი კომისიის მდივანი                                  
3 47 ასმათ ყალიჩავა კომისიის წევრი                                    



3 47 ირმა ქუთათელაძე კომისიის წევრი                                    
3 47 ჰენრი მურუსიძე კომისიის წევრი                                    
3 47 ჯემალ ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 47 ერეკლე მარდალეიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 47 მარინა ლაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 47 თამარ მღებრიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 47 ქეთევან ნაოჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 47 ირინა ოშხერელი კომისიის წევრი                                    
3 47 დავით ფულარია კომისიის წევრი                                    
3 47 ქეთევან ლაგვილავა მოადგილე                                          

3 48 მარინა თურმანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
3 48 აქსანა შონია კომისიის მდივანი                                  
3 48 ლია კურტანიძე კომისიის წევრი                                    
3 48 მზია დანელია კომისიის წევრი                                    
3 48 ვიტალი ნიქაბაძე კომისიის წევრი                                    
3 48 ნიკა ძიბელაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 48 ნინო წამალაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 48 ზვიად ცხადაძე კომისიის წევრი                                    
3 48 მაგული გოზალიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 48 ნინო კავთელიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 48 ირინა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
3 48 ანა ღონღაძე კომისიის წევრი                                    
3 48 მადონა კეიდია მოადგილე                                          

3 49 სოფიო წამალაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
3 49 თამარ კერესელიძე კომისიის მდივანი                                  
3 49 ირმა ლომაია კომისიის წევრი                                    
3 49 ლილი წიკლაური კომისიის წევრი                                    
3 49 თამარ პაპაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 49 მაია მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
3 49 ციალა გაბუნია კომისიის წევრი                                    
3 49 გულსუნდა მელიქიძე კომისიის წევრი                                    
3 49 ნინო არტემაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 49 ქრისტინე გოცაძე კომისიის წევრი                                    
3 49 მაია მუსერიძე კომისიის წევრი                                    
3 49 ანა ფერაძე კომისიის წევრი                                    
3 49 ინგა ჩიტაშვილი მოადგილე                                          



3 50 გიორგი შაიშმელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 50 რუსუდან თოდუა კომისიის მდივანი                                  
3 50 თამაზ ლორია კომისიის წევრი                                    
3 50 ჯავარა ლომინაძე კომისიის წევრი                                    
3 50 ლალი გიგოშვილი კომისიის წევრი                                    
3 50 ავთანდილ გეგეჭკორი კომისიის წევრი                                    
3 50 თამარ დუდაევი კომისიის წევრი                                    
3 50 მარინა ბაშარული კომისიის წევრი                                    
3 50 ქეთევან კალმახელიძე კომისიის წევრი                                    
3 50 ნინო კაცაძე კომისიის წევრი                                    
3 50 ნაზი მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
3 50 ნინო ჩიკვაიძე კომისიის წევრი                                    
3 50 ნარგიზ ბაქრაძე მოადგილე                                          

3 51 ნანა ლურსმანაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 51 რუსუდან შუბლაძე კომისიის მდივანი                                  
3 51 მაგდა რატიანი კომისიის წევრი                                    
3 51 ლექსო კვირიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 51 ეთერ რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 51 დავით მელიქიძე კომისიის წევრი                                    
3 51 სალომე აბდუშელიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 51 ტარიელ დევნოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 51 მაკა კინწურაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 51 მარინე კობერიძე კომისიის წევრი                                    
3 51 ია ქამხაძე კომისიის წევრი                                    
3 51 იმედა ციმინტია კომისიის წევრი                                    
3 51 ქეთევან ხოტენაშვილი მოადგილე                                          

3 52 ავთანდილ აბდუშელიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 52 თამარ მიშელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
3 52 ნანული მიშელაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 52 ეთერ მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 52 თინათინ ღიბრაძე კომისიის წევრი                                    
3 52 დოდო ჩალიგავა კომისიის წევრი                                    
3 52 თინათინ თვალჭრელიძე კომისიის წევრი                                    
3 52 გიორგი ლეონიძე კომისიის წევრი                                    
3 52 მაია მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 52 სოფიო სამანიშვილი კომისიის წევრი                                    



3 52 ავთანდილ წიკლაური კომისიის წევრი                                    
3 52 ნიკა წიკლაური კომისიის წევრი                                    
3 52 ნანა ზარიძე მოადგილე                                          

3 53 ლელა გორთამაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 53 ნინო კალანდაძე კომისიის მდივანი                                  
3 53 ლალი მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
3 53 დარიკო კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
3 53 რუსუდან კვიჭიძე კომისიის წევრი                                    
3 53 ნინო კავთიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 53 ოთარ გელიაშვილი კომისიის წევრი                                    

3 53 ალექსანდრე ინასარიძე კომისიის წევრი                                    
3 53 მარინე კუკულაძე კომისიის წევრი                                    
3 53 მაგული მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
3 53 დავით ოყროშიძე კომისიის წევრი                                    
3 53 ინგა შავიძე კომისიის წევრი                                    
3 53 ნინო მაღლაკელიძე მოადგილე                                          

3 54 მაგული ბედინაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 54 მარინე ბაკურაძე კომისიის მდივანი                                  
3 54 მარიამ ხომიზურაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 54 ნესტან დაჩიბერიძე კომისიის წევრი                                    
3 54 გულნარა ნიკოლიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 54 ლია ბაგალიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 54 ნუნუ ლომინაძე კომისიის წევრი                                    
3 54 ზოია ბერძენიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 54 ხათუნა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
3 54 თამარ კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
3 54 ლალი კობაიძე კომისიის წევრი                                    
3 54 ელგა შარიქაძე კომისიის წევრი                                    
3 54 რუსუდან ბეშიძე მოადგილე                                          

3 55 ხათუნა ხელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 55 რუსუდან თვაური კომისიის მდივანი                                  
3 55 გიორგი გენებაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 55 ქრისტინე შონია კომისიის წევრი                                    
3 55 ხატია სონღულაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 55 მარინე ბროლაძე კომისიის წევრი                                    



3 55 მანანა წიკლაური კომისიის წევრი                                    
3 55 ხათუნა ტოღოსაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 55 მაკა ბუჩუკური კომისიის წევრი                                    
3 55 თამარ სოზიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 55 ნინო წიკლაური კომისიის წევრი                                    
3 55 ნინო ხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 55 ნატალია გოგიშვილი მოადგილე                                          

3 56 მანანა სონღულაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 56 თინათინ კოლოტაური კომისიის მდივანი                                  
3 56 დალი კოლოტაური კომისიის წევრი                                    
3 56 თინათინ მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
3 56 მარიამ სონღულაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 56 იამზე მოხევიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 56 ნინო ლარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 56 ნატალია მამუჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 56 ნინო კოლოტაური კომისიის წევრი                                    
3 56 მანანა მამუჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 56 ნინო თოფჩიშვილი მოადგილე                                          

3 57 ელზა ბროლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
3 57 სალომე გენებაშვილი კომისიის მდივანი                                  
3 57 გურანდა ოსიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 57 ლევან აბულაძე კომისიის წევრი                                    
3 57 მარინე ლილუაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 57 მარინე ბროლაძე კომისიის წევრი                                    
3 57 იზოლდა სარალიძე კომისიის წევრი                                    
3 57 გულნაზი ჩქარეული კომისიის წევრი                                    
3 57 დალი თოფჩიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 57 თამარ კოლოტაური კომისიის წევრი                                    
3 57 ია კოლოტაური კომისიის წევრი                                    
3 57 ლელა კოლოტაური კომისიის წევრი                                    

3 58 ანა ტაბატაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
3 58 მარინე სონღულაშვილი კომისიის მდივანი                                  
3 58 მაკა კობაიძე კომისიის წევრი                                    
3 58 ქეთევან ბადუაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 58 ელგუჯა ხოსიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 58 თამარ ინალიშვილი კომისიის წევრი                                    



3 58 ანნა წიკლაური კომისიის წევრი                                    
3 58 მანანა ნადარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 58 ეთერი გენებაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 58 თეიმურაზ ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
3 58 ქეთევან სვანიძე კომისიის წევრი                                    
3 58 ლია ლომიძე მოადგილე                                          

3 59 სულიკო კოპალეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 59 მაია დარჩიაშვილი კომისიის მდივანი                                  

3 59 გულიჯანი
ქობელაშვილი-
ბურჭულაძე კომისიის წევრი                                    

3 59 ჩინარ მაისურაძე კომისიის წევრი                                    

3 59 ნინო
ხოსიტაშვილი-
კირკიტაძე   კომისიის წევრი                                    

3 59 გელა თოფჩიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 59 ფიქრია მძევაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 59 მანანა ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
3 59 მარიამ თვაური კომისიის წევრი                                    
3 59 სევერიან კახიძე კომისიის წევრი                                    
3 59 გიორგი შიოშვილი კომისიის წევრი                                    
3 59 ნანა შოშიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 59 გიორგი კიკნაძე მოადგილე                                          

3 60 ნანი ბერიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 60 ციცინო პაპავაძე კომისიის მდივანი                                  
3 60 თორნიკე ჭოხონელიძე კომისიის წევრი                                    
3 60 სოფიო ზვერიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 60 ლალი დადუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 60 მაია ალავიძე კომისიის წევრი                                    
3 60 ნიკა ფხალაძე კომისიის წევრი                                    
3 60 ნარმინა ბაირამოვა კომისიის წევრი                                    
3 60 მარიამ ბერიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 60 ზეინაბ გოჯაევი კომისიის წევრი                                    
3 60 ამინა კულიევა კომისიის წევრი                                    
3 60 ხათუნა სამაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 60 გულო ღარიბოვი მოადგილე                                          

3 61 ალექსანდრე ხუციძე კომისიის თავმჯდომარე                              
3 61 ირმა ჩარკვიანი კომისიის მდივანი                                  



3 61 ხათუნა ალადაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 61 ლია ლებანიძე კომისიის წევრი                                    
3 61 მირანდა ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
3 61 მაყვალა ბურჯანაძე კომისიის წევრი                                    
3 61 თეა ჩიტაია კომისიის წევრი                                    
3 61 ელენე დუგლაძე კომისიის წევრი                                    
3 61 ლია ელიზბარაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 61 ნადეჟდა კიკოლაძე კომისიის წევრი                                    
3 61 ედუარდ სააკაძე კომისიის წევრი                                    
3 61 ეკა ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 61 ლალი ხარაძე მოადგილე                                          

3 62 ივერი მეძველია კომისიის თავმჯდომარე                              
3 62 ნათელა კუხალეიშვილი კომისიის მდივანი                                  
3 62 გივი გურეშიძე კომისიის წევრი                                    
3 62 რუსუდან მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
3 62 მარიამ სებისკვერაძე კომისიის წევრი                                    
3 62 მარიამ გოლიაძე კომისიის წევრი                                    
3 62 მარინა მიგინეიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 62 მარიამ ბალავაძე კომისიის წევრი                                    
3 62 ლიანა ტოგონიძე-ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
3 62 სოფიო უნგიაძე კომისიის წევრი                                    
3 62 ინგა ქარუმიძე კომისიის წევრი                                    
3 62 მედეა ცაგარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 62 ინეზა გაბუნია მოადგილე                                          

3 63 გიორგი გაბოძე კომისიის თავმჯდომარე                              
3 63 ცისანა ორბელიანი კომისიის მდივანი                                  
3 63 ამირან შენგელია კომისიის წევრი                                    
3 63 იულია სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    
3 63 მანანა მარუაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 63 ჯემალ კობახიძე კომისიის წევრი                                    
3 63 ანა ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
3 63 ეკატერინე პეტრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 63 მზია გრძელიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 63 შორენა თოდრია კომისიის წევრი                                    
3 63 თინათინ კახნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 63 გიგლა ხარებავა კომისიის წევრი                                    
3 63 ვალერი ლეჟავა მოადგილე                                          



3 64 ნათია შადური კომისიის თავმჯდომარე                              
3 64 ნანა კაკაბაძე-დარასელია კომისიის მდივანი                                  

3 64 ნაზიბროლა წულაია კომისიის წევრი                                    
3 64 ცავრინა ყიფიანი კომისიის წევრი                                    
3 64 სალომე მამულაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 64 ნიკოლოზ შარიფაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 64 თენგიზ ჩეხერია კომისიის წევრი                                    
3 64 დალი ანანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 64 თეონა დავითულიანი კომისიის წევრი                                    
3 64 ეკა ესაძე კომისიის წევრი                                    
3 64 ხათუნა ლებანიძე კომისიის წევრი                                    
3 64 ქეთევან წიკლაური კომისიის წევრი                                    
3 64 ქეთევან გომართელი მოადგილე                                          

3 65 ნინო ქათამაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 65 ირმა ყიფიანი კომისიის მდივანი                                  
3 65 თამარ ლომაძე კომისიის წევრი                                    
3 65 ნათელა მგელაძე კომისიის წევრი                                    
3 65 ნინო კიკვაძე კომისიის წევრი                                    
3 65 მანანა ნადარაია კომისიის წევრი                                    
3 65 დავით წერეთელი კომისიის წევრი                                    
3 65 შორენა ტორონჯაძე კომისიის წევრი                                    
3 65 ლია კუკულაძე კომისიის წევრი                                    
3 65 ლია წილოსანი კომისიის წევრი                                    
3 65 მზია წილოსანი კომისიის წევრი                                    
3 65 ქეთევან ჯაშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 65 ლაშა გამეზარდაშვილი მოადგილე                                          

3 66 მონიკა დავლიანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
3 66 გოჩა ბაშალეიშვილი კომისიის მდივანი                                  
3 66 ცისანა ბაბლიძე კომისიის წევრი                                    
3 66 მარინე წიკლაური კომისიის წევრი                                    
3 66 მარინე ნუცუბიძე კომისიის წევრი                                    
3 66 თამარ კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    
3 66 სალომე ხეცურიანი კომისიის წევრი                                    
3 66 ლია ციხიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 66 ეკატერინე ბენ-იაკოვ კომისიის წევრი                                    



3 66 მარიკა ბიჭიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 66 თეა კალაძე კომისიის წევრი                                    
3 66 ნათია მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
3 66 დათო შველიძე მოადგილე                                          

3 67 ზაიგული თელია კომისიის თავმჯდომარე                              

3 67 ნინო
ჭოხონელიძე-
წულუკიძე კომისიის მდივანი                                  

3 67 ნინა კოხრეიძე კომისიის წევრი                                    
3 67 ნური ცაავა კომისიის წევრი                                    
3 67 მანანა სარალიძე კომისიის წევრი                                    
3 67 მაია კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    
3 67 რუსუდან მეფარიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 67 მერაბ იკოშვილი კომისიის წევრი                                    
3 67 ქეთევან ბრეგვაძე კომისიის წევრი                                    
3 67 ნანული იასეშვილი კომისიის წევრი                                    
3 67 მაყვალა კარგარეთელი კომისიის წევრი                                    
3 67 მარიამ ნასრაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 67 ნინო თორია მოადგილე                                          

3 68 მარინე ჯავახიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 68 იამზე ჭინჭარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
3 68 მანანა კოპლატაძე კომისიის წევრი                                    

3 68 მარინა
ლიპარტელიანი-
ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    

3 68 რუსუდან მამაცაშვილი კომისიის წევრი                                    

3 68 ალექსანდრე თარხნიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 68 ტატიანა სორდია კომისიის წევრი                                    
3 68 ვენერა ზურიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 68 დონარა კოლხიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 68 დალი მაკრახიძე კომისიის წევრი                                    
3 68 ვალენტინა წიქარიძე კომისიის წევრი                                    
3 68 ლალი ხურცილავა კომისიის წევრი                                    
3 68 მერი ლომაძე მოადგილე                                          

3 69 ავთანდილ სიხარულიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
3 69 გურამ კახაძე კომისიის მდივანი                                  
3 69 დალი ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    



3 69 დოდო შალვაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 69 მაყვალა ჭუმბურიძე კომისიის წევრი                                    
3 69 მარიტა ჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 69 ინგა ყველაიძე კომისიის წევრი                                    
3 69 მარეხი ალიბეგაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 69 ბაჩუკი ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 69 ლუკა ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 69 თინათინ დიდებელი კომისიის წევრი                                    
3 69 ფიქრია შაღაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 69 თამარ გზობავა მოადგილე                                          

3 70 ლალი მელიწკაური კომისიის თავმჯდომარე                              

3 70 ალექსანდრე ჩომახიძე კომისიის მდივანი                                  
3 70 თენგიზი დოლიძე კომისიის წევრი                                    
3 70 ნუნუ ფიცხელაური კომისიის წევრი                                    
3 70 თამარი სისაური კომისიის წევრი                                    
3 70 ლიკა ღურწკაია კომისიის წევრი                                    
3 70 ელისო წერეთელი კომისიის წევრი                                    
3 70 დავით ავალიანი კომისიის წევრი                                    
3 70 ბაკურ დავრაშელიძე კომისიის წევრი                                    
3 70 ქეთევან კალანდარიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 70 ინგა მუსელიანი კომისიის წევრი                                    
3 70 ნოდარ სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
3 70 მანანა მაკარიძე მოადგილე                                          

3 71 რუსუდან ჩართოლანი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 71 გიორგი მარჯანიძე კომისიის მდივანი                                  
3 71 იზოლდა გვარჯალაძე კომისიის წევრი                                    
3 71 ნინელი შამყულაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 71 მაყვალა გვასალია კომისიის წევრი                                    
3 71 ნინო ფრუიძე კომისიის წევრი                                    
3 71 მაია ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 71 მარი სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    
3 71 ნუკრი თავაძე კომისიის წევრი                                    
3 71 ქეთევან თავაძე კომისიის წევრი                                    
3 71 რუსუდან ლაიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 71 ლაშა ქისიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 71 ეკატერინე მაქაცარია მოადგილე                                          



3 72 ნათია ზაალიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 72 ლილი ცინცაძე კომისიის მდივანი                                  
3 72 მაია ციხისელი კომისიის წევრი                                    
3 72 გიორგი ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
3 72 მარიამი სამსიანი კომისიის წევრი                                    
3 72 სოფიო მამულაშვილი კომისიის წევრი                                    

3 72 ალექსანდრე კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
3 72 ეთერ ბეკურაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 72 ლეილა კირთაძე კომისიის წევრი                                    
3 72 თამარ ჩუთლაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 72 თეა ხიზანიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 72 ნელი ხიზანიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 72 ავთანდილ წიბლიაშვილი მოადგილე                                          

3 73 კლიმენტი თევზაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
3 73 დიანა კიკნაძე კომისიის მდივანი                                  
3 73 ვიტალი მოგელაძე კომისიის წევრი                                    
3 73 ბაბულია ბუჯიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 73 ნანა ადამაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 73 გურამ ბუთლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 73 გივი ბითაძე კომისიის წევრი                                    
3 73 ლელა ტალახაძე კომისიის წევრი                                    
3 73 ნიკოლოზ ღიბრაძე კომისიის წევრი                                    
3 73 ზაზა ჩაფიჩაძე კომისიის წევრი                                    
3 73 ნინო წიწილაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 73 მაგული ჯიშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 73 შორენა ალანია მოადგილე                                          

3 74 ნოდარ მარგიევი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 74 თამარ მარგიევი კომისიის მდივანი                                  
3 74 დარეჯან ონიანი კომისიის წევრი                                    
3 74 ვიტალი ხარაძე კომისიის წევრი                                    

3 74 ალექსანდრე იმერლიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 74 დიანა კიბილოვა კომისიის წევრი                                    
3 74 მანანა არჩვაძე კომისიის წევრი                                    
3 74 ლევან ლაცაბიძე კომისიის წევრი                                    



3 74 მანანა თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
3 74 სოფიო კირთაძე კომისიის წევრი                                    
3 74 მანანა მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
3 74 ლია ჩალათაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 74 ნანული ჩანქსელიანი მოადგილე                                          

3 75 მაია ჯიქურაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 75 მზია გოგორიშვილი კომისიის მდივანი                                  
3 75 ნინო რიჟამაძე კომისიის წევრი                                    
3 75 ნათია რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 75 ლია ტრაპაიძე კომისიის წევრი                                    
3 75 გულნარა ირემაძე კომისიის წევრი                                    
3 75 თამაზ რომელაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 75 თამაზ ხურცილავა კომისიის წევრი                                    
3 75 ქეთევან ბადალაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 75 მზია ბილანიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 75 ვალერიან გოგორიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 75 ლენა კლდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 75 გოჩა გურგენიძე მოადგილე                                          

3 76 ეკა ცხადაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
3 76 ცირა მუსელიანი კომისიის მდივანი                                  
3 76 ნინო რურუა კომისიის წევრი                                    
3 76 მადონა მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 76 ნინო ლეგაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 76 თამილა ასლამაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 76 მამუკა ნიაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 76 თეონა აბდუშელიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 76 ციალა დარბუაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 76 ირაკლი კერესელიძე კომისიის წევრი                                    
3 76 გოგი მიშელაძე კომისიის წევრი                                    
3 76 ავთანდილ ფხაკაძე კომისიის წევრი                                    
3 76 ირინა კულიევა მოადგილე                                          

3 77 ნინო ჭურღულია კომისიის თავმჯდომარე                              
3 77 რუსუდან მუსხელიშვილი კომისიის მდივანი                                  
3 77 შორენა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
3 77 მარინე გვრიტიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 77 ზაზა დუმბაძე კომისიის წევრი                                    



3 77 ირმა ღამბაშიძე კომისიის წევრი                                    
3 77 ნონა მაღალდაძე კომისიის წევრი                                    
3 77 გიორგი გურციევი კომისიის წევრი                                    
3 77 მარინე ამნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 77 სოფიკო ბერუჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 77 თამარ დვალიძე კომისიის წევრი                                    
3 77 მაკა ყაველაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 77 თამარ ჟორჟოლიანი მოადგილე                                          

3 78 ნევრესტან ჯურხაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
3 78 მზია ქავთარაძე კომისიის მდივანი                                  
3 78 ლია სანიკიძე კომისიის წევრი                                    

3 78 ავთანდილი სუჯაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 78 ქეთევან როსტობაია კომისიის წევრი                                    
3 78 თათია ალექსიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 78 მაია ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    
3 78 ნაილი ბიძინაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 78 მარიამ მახარაძე კომისიის წევრი                                    
3 78 ლიანა ტატიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 78 თამარ ღვინაძე კომისიის წევრი                                    
3 78 ნუნუ ყიფიანი კომისიის წევრი                                    
3 78 ქეთევან ბუხრაშვილი მოადგილე                                          

3 79 ეთერ ქუთათელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
3 79 რუსუდან პაპიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
3 79 ნუნუ მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
3 79 ელენე გალუაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 79 დავით წიქარიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 79 მამუკა ჯიბუტი კომისიის წევრი                                    
3 79 მარიამი მელქაძე კომისიის წევრი                                    
3 79 ლამზირა ცანავა კომისიის წევრი                                    
3 79 ხათუნა ახობაძე კომისიის წევრი                                    
3 79 ნონა სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
3 79 ვახტანგ შენგელია კომისიის წევრი                                    
3 79 მარინე ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
3 79 ტარიელ თაბუკაშვილი მოადგილე                                          

3 80 ფატმან მურცხვალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              



3 80 ნიკოლოზ შავშიშვილი კომისიის მდივანი                                  
3 80 მარიამ კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
3 80 ნაზია აკობია კომისიის წევრი                                    
3 80 ზურაბ კოროხაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 80 თინათინ ხარატი კომისიის წევრი                                    
3 80 ბორის წერეთელი კომისიის წევრი                                    
3 80 თეა ბორცვაძე კომისიის წევრი                                    
3 80 თეონა ვარდიგორელი კომისიის წევრი                                    
3 80 ბესარიონ კობერიძე კომისიის წევრი                                    
3 80 სოფიო სიდამონიძე კომისიის წევრი                                    
3 80 ბექა ქევანიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 80 ქსენია ასლამაზიშვილი მოადგილე                                          

3 81 პაატა ფრანგიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 81 ინგა ბეჭვაია კომისიის მდივანი                                  
3 81 ნინო კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
3 81 დავითი დამენია კომისიის წევრი                                    
3 81 დალი აფციაური კომისიის წევრი                                    
3 81 ნოე გელოვნიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 81 შორენა ხიდაშელი კომისიის წევრი                                    
3 81 გივი რცხილაძე კომისიის წევრი                                    
3 81 ლალი დარასელია კომისიის წევრი                                    

3 81 ნანა ზიმბლიცკი-ლანდია კომისიის წევრი                                    
3 81 გიორგი ლანდია კომისიის წევრი                                    
3 81 ბადრი ღვინჯილია კომისიის წევრი                                    
3 81 შორენა ოდიშვილი მოადგილე                                          

3 82 მეგი მაისურაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
3 82 მაია ფეტვიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
3 82 გულნარა ჟვანია კომისიის წევრი                                    
3 82 ნუგზარ ბიბიჩაძე კომისიის წევრი                                    
3 82 თეიმურაზ ნარიმანიძე კომისიის წევრი                                    
3 82 მანანა ხარხელი კომისიის წევრი                                    
3 82 ქეთევან იორდანიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 82 გელა ნეფარიძე კომისიის წევრი                                    
3 82 მერი ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 82 თამარ სტურუა კომისიის წევრი                                    
3 82 გიორგი ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    



3 82 ივანე ხიმშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 82 დავით ნახუცრიშვილი მოადგილე                                          

3 83 თეონა კორკოტაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 83 ცირა ცინცაძე კომისიის მდივანი                                  
3 83 დიმიტრი შამყულაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 83 ბესიკი ზირაქაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 83 ლევან სვანი კომისიის წევრი                                    
3 83 ლელა მარტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 83 გუგული მიქაბაძე კომისიის წევრი                                    
3 83 აკაკი თოფურიძე კომისიის წევრი                                    
3 83 იზოლდა ტალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 83 ცისანა ქურხული კომისიის წევრი                                    
3 83 თამარ ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
3 83 თამარ ჩხარტიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 83 ირაკლი ლომთაძე მოადგილე                                          

3 84 ელგუჯა შაფათავა კომისიის თავმჯდომარე                              
3 84 მაკა რუხაია კომისიის მდივანი                                  
3 84 დალი ვარამაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 84 მაყვალა კობერიძე კომისიის წევრი                                    
3 84 ია სოფრომაძე კომისიის წევრი                                    
3 84 ნანა ლომსაძე კომისიის წევრი                                    
3 84 მარინა ჭარხალაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 84 ნანი ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
3 84 ხათუნა არჯევანიძე კომისიის წევრი                                    
3 84 ლიანა ბახუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 84 ლია გუმბერიძე კომისიის წევრი                                    
3 84 ირინა ჭოველიძე კომისიის წევრი                                    
3 84 მანანა ყაჭეიშვილი მოადგილე                                          

3 85 მარინე დურმიშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
3 85 მარიამ კობიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
3 85 ირაკლი ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
3 85 ნინო ხიზანიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 85 ირინე მამულაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 85 ია გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
3 85 ქეთევან როდონაია კომისიის წევრი                                    
3 85 დავით ცქვიტინიძე კომისიის წევრი                                    



3 85 მადინა მარღანია კომისიის წევრი                                    
3 85 ნონა მეყანწიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 85 ანდრია პაპინაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 85 ანა სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
3 85 ბექა შენგელია მოადგილე                                          

3 86 ცისანა სამსონიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
3 86 ვიოლეტა ხიზანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
3 86 დემური ცეცაძე კომისიის წევრი                                    
3 86 დავით კოტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 86 ირაკლი ჩერქეზიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 86 მადინა ხუბულოვა კომისიის წევრი                                    
3 86 მარიამ დავითულიანი კომისიის წევრი                                    
3 86 მანანა გვაზავა კომისიის წევრი                                    
3 86 ხათუნა გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
3 86 გიორგი დორეული კომისიის წევრი                                    
3 86 ნანი ლეჟავა კომისიის წევრი                                    
3 86 ირაკლი ლექვინაძე კომისიის წევრი                                    
3 86 თეა მოსეშვილი მოადგილე                                          

3 87 ავთანდილ ალიმბარაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
3 87 მავლინა მინაძე კომისიის მდივანი                                  
3 87 ნარგიზა კვიკვინია კომისიის წევრი                                    
3 87 რევაზ ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
3 87 ხათუნა ბოძაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 87 ლეილა შაკიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 87 ვაჟა კენჭიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 87 მარიამ გაჩეჩილაძე კომისიის წევრი                                    
3 87 ლია აფრასიძე კომისიის წევრი                                    
3 87 ხათუნა მორგოშია კომისიის წევრი                                    
3 87 ლევან ქორჩილავა კომისიის წევრი                                    
3 87 ნანა ჩხარტიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 87 თინათინი ცისკაძე მოადგილე                                          

3 88 მარიამი ცხადაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
3 88 თეონა ბერბერაშვილი კომისიის მდივანი                                  
3 88 სოფიო ნეფარიძე კომისიის წევრი                                    
3 88 ნიკა უნდილაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 88 ნიკოლოზ ნანიტაშვილი კომისიის წევრი                                    



3 88 თორნიკე მამაგულაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 88 გიული ქეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 88 თამარ ფურელიანი კომისიის წევრი                                    
3 88 თეიმურაზ გედევანიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 88 ნინო კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
3 88 ანა ყანადაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 88 ნანა ჭიღლაძე კომისიის წევრი                                    
3 88 მარიამი მეშველიანი მოადგილე                                          

3 89 ალექსანდრე ლეჟავა კომისიის თავმჯდომარე                              
3 89 ლიზი გიორგაძე კომისიის მდივანი                                  
3 89 ლაშა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
3 89 თინათინ ემინოვა კომისიის წევრი                                    
3 89 თამთა მარტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 89 თეა გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
3 89 თიკო სუთიაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 89 თამთა გაბოძე კომისიის წევრი                                    
3 89 თეონა გაბოძე კომისიის წევრი                                    
3 89 ირაკლი მარგველაშვილი კომისიის წევრი                                    
3 89 მალხაზი ფიროსმანიშვილი კომისიის წევრი                                    
3 89 გიორგი ხუსკივაძე კომისიის წევრი                                    
3 89 ეკა ალიმბარაშვილი მოადგილე                                          

4 1 ნატო ანთიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
4 1 ქეთევანი ენდელაძე კომისიის მდივანი                                  
4 1 მარგარიტა თათეიშვილი კომისიის წევრი                                    
4 1 ელენე ბერიაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 1 ანა ენდელაძე კომისიის წევრი                                    
4 1 სოფიკო მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
4 1 დავით მშვიდობაძე კომისიის წევრი                                    
4 1 დარეჯან ბარათაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 1 ნინო კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
4 1 დავით ლაცაბიძე კომისიის წევრი                                    
4 1 ლია რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
4 1 ნესტანი მაისურაძე მოადგილე                                          

4 2 სოფიო კანდელაკი კომისიის თავმჯდომარე                              

4 2 ალექსანდრე სამაკაშვილი კომისიის მდივანი                                  



4 2 ხატია ლაჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 2 ირაკლი ჭანიშვილი კომისიის წევრი                                    
4 2 თინათინ მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
4 2 ელისო ნავერიანი კომისიის წევრი                                    
4 2 ვლადიმერ ინწკირველი კომისიის წევრი                                    
4 2 ლიკა გეგელაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 2 მაგდა კერატიშვილი კომისიის წევრი                                    
4 2 კესო ლომიძე კომისიის წევრი                                    
4 2 ეთერ მახარაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 2 ეკატერინე ჯანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 2 ნინო ფოფხაძე მოადგილე                                          

4 3 ლიანა ერიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
4 3 არიადნა კვინიკაძე კომისიის მდივანი                                  
4 3 ნაზიკო რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
4 3 სოფიკო ბერიაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 3 ეკა ფეიქრიშვილი კომისიის წევრი                                    
4 3 ნიკოლოზ ეგიაზარიანცი კომისიის წევრი                                    
4 3 ლერი ნავერიანი კომისიის წევრი                                    
4 3 ლალი რამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 3 ნათია გოგეშვილი კომისიის წევრი                                    
4 3 მანანა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
4 3 მარინა ქოიავა კომისიის წევრი                                    
4 3 თენგიზ ჭუმბურიძე კომისიის წევრი                                    
4 3 აკაკი ზედგინიძე მოადგილე                                          

4 4 დავით ესაიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
4 4 თამარ პეტრიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
4 4 ეკატერინე ჯგუშია კომისიის წევრი                                    
4 4 თამარ ვადაჭკორია კომისიის წევრი                                    
4 4 ლელა ფეიქრიშვილი კომისიის წევრი                                    
4 4 ეკა ძაგანია კომისიის წევრი                                    
4 4 გულნარა ჯაიანი კომისიის წევრი                                    
4 4 მარინე კურტანიძე კომისიის წევრი                                    
4 4 მარინე ჩქვანავა კომისიის წევრი                                    
4 4 მუხრან ბურჭულაძე კომისიის წევრი                                    
4 4 თამარ გუზიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 4 თეკლე გუზიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 4 მაია ლომაძე მოადგილე                                          



4 5 სერგო ჭინკორაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
4 5 ოლღა გავაშელი კომისიის წევრი                                    
4 5 მაია ფოცხვერაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 5 ქეთევან მდივანი კომისიის წევრი                                    
4 5 ბექა მახარაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 5 ნოდარ ზაალიშვილი კომისიის წევრი                                    
4 5 ანტონ დგებუაძე კომისიის წევრი                                    
4 5 მაია მექვაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
4 5 ზაზა გოგისვანიძე კომისიის წევრი                                    
4 5 ნინო ენუქიძე კომისიის წევრი                                    
4 5 ეკა ჯიშკარიანი კომისიის წევრი                                    
4 5 მაია ჯიხვაძე კომისიის წევრი                                    
4 5 მაია ხუნდაძე მოადგილე                                          

4 6 ვარა მელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
4 6 ლეილა კობაივანოვი კომისიის მდივანი                                  
4 6 ელზა აღაპიშვილი კომისიის წევრი                                    
4 6 გიორგი მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 6 ირინე ლორია კომისიის წევრი                                    
4 6 ავთანდილ დოხნაძე კომისიის წევრი                                    
4 6 ლევან თედიაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 6 ზაალი ჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
4 6 გიორგი თაბუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 6 გრიგოლი კვეკვეცია კომისიის წევრი                                    
4 6 ბადრი შარაშიძე კომისიის წევრი                                    
4 6 ინგა შონია კომისიის წევრი                                    
4 6 მარიამ მაისურაძე მოადგილე                                          

4 7 მაია ეფრემიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
4 7 მაკა მაჭარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
4 7 სილვა პეტროსიანი კომისიის წევრი                                    
4 7 თამარი მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
4 7 ქეთევან არჩვაძე კომისიის წევრი                                    
4 7 ნინო კავილაძე კომისიის წევრი                                    
4 7 როლანდ ხარშილაძე კომისიის წევრი                                    
4 7 ნინო ორბელაძე კომისიის წევრი                                    
4 7 რევაზი გუჯაბიძე კომისიის წევრი                                    
4 7 ნელი დვალიძე კომისიის წევრი                                    



4 7 ირაკლი მანჯგალაძე კომისიის წევრი                                    
4 7 გიორგი ხრიკული კომისიის წევრი                                    
4 7 თენგიზ ბაჯელიძე მოადგილე                                          

4 8 ელისო ზარქუა კომისიის თავმჯდომარე                              
4 8 ნანა ჩიმაკაძე კომისიის მდივანი                                  
4 8 ირაკლი ციციშვილი კომისიის წევრი                                    
4 8 ფატი სამნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 8 ვლადიმერ ქალდანი კომისიის წევრი                                    

4 8 მარინე ლომიძე-ხუბულური კომისიის წევრი                                    

4 8 მაია
სესკურია-
ასლანიშვილი კომისიის წევრი                                    

4 8 იოსები ყრუაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 8 ნინო გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 8 ნანა ეფრემიძე კომისიის წევრი                                    
4 8 მარიამ თეთრაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 8 სონია ჯიოშვილი კომისიის წევრი                                    
4 8 ნინო ჯოხაძე მოადგილე                                          

4 9 ლეილა ზაქაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
4 9 ლინდა საგინაშვილი კომისიის მდივანი                                  
4 9 ქეთევანი ჩაჩხიანი კომისიის წევრი                                    
4 9 თეიმურაზ სულაძე კომისიის წევრი                                    
4 9 ნონა ხითარიშვილი კომისიის წევრი                                    
4 9 ლევონ გაბრიელიანი კომისიის წევრი                                    
4 9 მერი ნემსიწვერიძე კომისიის წევრი                                    
4 9 ნათელა ენუქიძე კომისიის წევრი                                    
4 9 შორენა გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 9 ეკატერინე თუხარელი კომისიის წევრი                                    
4 9 ანა სალთხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
4 9 დიანა ჭანკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
4 9 ცისმარი გოგსაძე მოადგილე                                          

4 10 ალექსანდრე კობაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
4 10 ლალი ლომიძე კომისიის მდივანი                                  
4 10 ნინო პოზოევი კომისიის წევრი                                    
4 10 ნინო ბინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 10 მაია მამამთავრიშვილი კომისიის წევრი                                    



4 10 ნინო ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
4 10 ბორის ჭაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 10 ირაკლი მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
4 10 მანანა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 10 სოფიო თათარაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 10 ივლიტა კამკამიძე კომისიის წევრი                                    
4 10 ერნა სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
4 10 მარიამ თათარაშვილი მოადგილე                                          

4 11 მარინე ბერუაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
4 11 თამარ კოზანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
4 11 თამარ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
4 11 შორენა იმედაიშვილი კომისიის წევრი                                    
4 11 ნინო ქაშაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 11 ნელი სიმონიშვილი კომისიის წევრი                                    
4 11 ჯამლეთი ტუღუში კომისიის წევრი                                    
4 11 ავთანდილ ხაინდრავა კომისიის წევრი                                    
4 11 მერი კვირიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 11 ოლია კოზანაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 11 მანანა მოსულიშვილი კომისიის წევრი                                    
4 11 ნინო უნაფქოშვილი კომისიის წევრი                                    
4 11 მარინე გიორგობიანი მოადგილე                                          

4 12 გურამ ღელაღუტაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
4 12 მანანა ბადალაშვილი კომისიის მდივანი                                  
4 12 ნანა ბარტყულაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 12 ლალი ადამაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 12 ცისნამ მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
4 12 ინესა ბაბაევი კომისიის წევრი                                    
4 12 მაკა კვანჭიანი კომისიის წევრი                                    
4 12 ლიდა გიორხელიძე კომისიის წევრი                                    
4 12 ლანა მეზურნიშვილი კომისიის წევრი                                    
4 12 მარინა ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
4 12 სოფო სუხიშვილი კომისიის წევრი                                    
4 12 ანა ბაბაევი მოადგილე                                          

4 13 ციური ასლანიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
4 13 მაია პაპიაშვილი კომისიის მდივანი                                  



4 13 ლალი ელიკაშვილი-ნიქაბაძე კომისიის წევრი                                    
4 13 ნინელი ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
4 13 მაია სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
4 13 ლევანი გაგნიძე კომისიის წევრი                                    

4 13 ირმა
მამუკაშვილი-
ცქიფური კომისიის წევრი                                    

4 13 მამუკა ბიძინაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 13 თამარი ბასილაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 13 ლალი ედიბერიძე კომისიის წევრი                                    
4 13 მარინე თათარაშვილი კომისიის წევრი                                    

4 13 მარიამი ნიქაბაძე-ასაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 13 ხათუნა თოდრია მოადგილე                                          

4 14 ბესიკი ექსეულიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
4 14 ნათია გოგელია კომისიის მდივანი                                  

4 14 ავთანდილი გერსამია კომისიის წევრი                                    
4 14 მიხეილ ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
4 14 მამუკა დოჭვირი კომისიის წევრი                                    
4 14 მზია დანელია კომისიის წევრი                                    
4 14 ნონა სისაური კომისიის წევრი                                    
4 14 ზურაბ აფხაზავა კომისიის წევრი                                    
4 14 სოფიო სანაძე კომისიის წევრი                                    
4 14 ნიკოლოზ გიგაია კომისიის წევრი                                    
4 14 დავითი მელიქიშვილი კომისიის წევრი                                    
4 14 ლიანა ფაილოძე კომისიის წევრი                                    
4 14 ილია ხელაია მოადგილე                                          

4 15 მამუკა ფხოველიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
4 15 მადონა დგებუაძე კომისიის მდივანი                                  
4 15 მარინე კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
4 15 თამილა ჩაჩავა კომისიის წევრი                                    
4 15 თამარ თევზაძე კომისიის წევრი                                    
4 15 თამაზი სტეფანაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 15 ბიძინა ბიძინაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 15 ლევან სულაძე კომისიის წევრი                                    
4 15 ლუდმილა ზურაბაშვილი კომისიის წევრი                                    



4 15 მაია თამასიძე კომისიის წევრი                                    
4 15 ნინო კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
4 15 ნათელა პირველი კომისიის წევრი                                    
4 15 ასმათ იმერლიშვილი მოადგილე                                          

4 16 ლადო ბახტაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
4 16 ეკა ლორთქიფანიძე კომისიის მდივანი                                  
4 16 ნოდარ ჯოხაძე კომისიის წევრი                                    
4 16 დოდო გურგენიშვილი კომისიის წევრი                                    
4 16 ანა ნინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 16 იზა გალდავა კომისიის წევრი                                    
4 16 გიორგი სტეფანაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 16 მაია ნადარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
4 16 შორენა ძიძიგური კომისიის წევრი                                    
4 16 კლარა ტუღუში კომისიის წევრი                                    
4 16 თამარი ქარუმიძე კომისიის წევრი                                    
4 16 რეგინა ქებულაძე კომისიის წევრი                                    
4 16 ბექა დანგაძე მოადგილე                                          

4 17 ცოტნე მინდიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
4 17 ლუიზა შაქარიშვილი კომისიის მდივანი                                  
4 17 სოსო სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
4 17 გოჩა ვარდოსანიძე კომისიის წევრი                                    
4 17 ნონა ხორბალაძე კომისიის წევრი                                    
4 17 ლალი ცხვარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 17 მზია წიწრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 17 ლევანი ბერაძე კომისიის წევრი                                    
4 17 დიანა ვარშალომიძე კომისიის წევრი                                    
4 17 მარინე კობერიძე კომისიის წევრი                                    
4 17 ლაშა ღამბაშიძე კომისიის წევრი                                    
4 17 თეა ჩხიტუნიძე კომისიის წევრი                                    
4 17 ნათია რამიშვილი მოადგილე                                          

4 18 ლორიტა ზარქუა კომისიის თავმჯდომარე                              
4 18 ნანა ფოლადაური კომისიის მდივანი                                  
4 18 გიორგი აფციაური კომისიის წევრი                                    
4 18 ნატო იოსელიანი კომისიის წევრი                                    
4 18 დონარი წამალაიძე კომისიის წევრი                                    
4 18 ნინა ღავთაძე კომისიის წევრი                                    



4 18 შორენა ასლამაძე კომისიის წევრი                                    
4 18 მარიამ ლომიძე კომისიის წევრი                                    
4 18 ლუკა მელაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 18 ეკა ალექსაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 18 ლეილა ქარსელაძე კომისიის წევრი                                    
4 18 მზია მოწონელიძე მოადგილე                                          

4 19 მზია ტოლიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
4 19 მანანა ახმეტელი კომისიის მდივანი                                  
4 19 მაია მიჩილაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 19 ნუნუ გრძელიშვილი კომისიის წევრი                                    
4 19 ნანა ჯაბახიძე კომისიის წევრი                                    
4 19 ია მესტვირიშვილი კომისიის წევრი                                    
4 19 თამაზ კასრაძე კომისიის წევრი                                    
4 19 თეონა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
4 19 ეკატერინე მექვაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
4 19 ირმა თოდაძე კომისიის წევრი                                    
4 19 ირმა ქევხიშვილი კომისიის წევრი                                    
4 19 მანანა ხარძიანი კომისიის წევრი                                    
4 19 ელზა უდესიანი მოადგილე                                          

4 20 რიმა ციხელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
4 20 ნინო ხახიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
4 20 მარიამი გუჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 20 გიორგი ავაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 20 ეთერი ტატუაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 20 ბადრი ჟოჟიკაიშვილი კომისიის წევრი                                    
4 20 ირმა ქაჯაია კომისიის წევრი                                    
4 20 მანანა ბუბაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 20 ოფელია ერაძე კომისიის წევრი                                    
4 20 ეკა პავლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 20 ოლღა პავლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 20 ზურაბ ხარშილაძე კომისიის წევრი                                    
4 20 ნათია აბულაძე მოადგილე                                          

4 21 ნანა გიგანი კომისიის თავმჯდომარე                              
4 21 მაია მეტრეველი კომისიის მდივანი                                  
4 21 ანნა ვარშანიძე კომისიის წევრი                                    
4 21 თამარ ბაბუციძე კომისიის წევრი                                    



4 21 მზია წიკლაური კომისიის წევრი                                    
4 21 ომარი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
4 21 მაია ხაღულაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 21 მურადი გელოვანი კომისიის წევრი                                    
4 21 მარინე ალექსიძე კომისიის წევრი                                    
4 21 ლია ქურთიაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 21 ნანა ღვალაძე კომისიის წევრი                                    
4 21 ლია წიწრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 21 ლალი სიხარულიძე მოადგილე                                          

4 22 იზოლდა ზამთარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
4 22 ციცინო ჩაბრაშვილი კომისიის მდივანი                                  
4 22 მარინა სეფაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 22 თამარ გოგინაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 22 ლეილა ბაბუციძე კომისიის წევრი                                    
4 22 ნინო ჯაშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 22 თამარ ბასილაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 22 მარგარიტა კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
4 22 ტურფა ებრალიძე კომისიის წევრი                                    
4 22 მანანა ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
4 22 იზა ხარატიშვილი კომისიის წევრი                                    
4 22 ნანა ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
4 22 ინგა სოლოღაშვილი მოადგილე                                          

4 23 ინგა გაბუნია-რაზმაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
4 23 დინარა ფირცხალავა კომისიის მდივანი                                  
4 23 ნინო ჭინჭარაული კომისიის წევრი                                    
4 23 ნატალია ფოცხვერაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 23 იამზე ინასარიძე კომისიის წევრი                                    
4 23 ნინო წიკლაური კომისიის წევრი                                    
4 23 ნიკოლოზი გოგინაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 23 მიხეილ ოქუაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 23 თეა მოწონელიძე კომისიის წევრი                                    
4 23 ცირა ალექსიძე კომისიის წევრი                                    
4 23 თამაზ ჭიღლაძე კომისიის წევრი                                    
4 23 რამაზ ხარშილაძე კომისიის წევრი                                    
4 23 მაია ლაზარეშვილი მოადგილე                                          

4 24 რუსუდან ქალებაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              



4 24 იამზე გიორგაძე კომისიის მდივანი                                  
4 24 ნინო ლეკიშვილი კომისიის წევრი                                    
4 24 ზეზვა კოტრიკაძე კომისიის წევრი                                    
4 24 ნინო ხაღულაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 24 ირმა გოგნაძე კომისიის წევრი                                    
4 24 ნათელა ქურასბედიანი კომისიის წევრი                                    
4 24 გიორგი კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
4 24 ეკატერინე ბერძენიშვილი კომისიის წევრი                                    
4 24 ნინელი მაძღარაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 24 ლუიზა მგალობლიშვილი კომისიის წევრი                                    
4 24 გიორგი რევაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 24 ნატო ოგანეზოვი მოადგილე                                          

4 25 ლალი თუთარაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
4 25 ლალი გაბრიელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
4 25 ნაირა ჩიტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 25 დავითი სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    
4 25 მაია ფერაძე კომისიის წევრი                                    
4 25 გოდერძი არაბული კომისიის წევრი                                    
4 25 ბელა სულხანიშვილი კომისიის წევრი                                    
4 25 ლელა რეიერი კომისიის წევრი                                    
4 25 ნაზო არაბული კომისიის წევრი                                    
4 25 მანანა ასათიანი კომისიის წევრი                                    
4 25 ნინო ბერიძე კომისიის წევრი                                    
4 25 ქეთევან გაბაძე კომისიის წევრი                                    
4 25 რუსუდან რეიერი მოადგილე                                          

4 26 თამთა ანდღულაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
4 26 მარიამ მელიქიძე კომისიის მდივანი                                  
4 26 მზია მიხეილიანი კომისიის წევრი                                    
4 26 გურამ ბაღათურია კომისიის წევრი                                    
4 26 რამაზ ჭიქაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 26 ელზა თავაძე კომისიის წევრი                                    
4 26 ვარდო გოცაძე კომისიის წევრი                                    
4 26 გვანცა წურწუმია კომისიის წევრი                                    
4 26 ინგა ვარძელაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 26 თამთა კერვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
4 26 როზა კობახიძე კომისიის წევრი                                    
4 26 ნინო ლეკიშვილი კომისიის წევრი                                    



4 26 ნანული გიგუაშვილი მოადგილე                                          

4 27 დარეჯან ქურასბედიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
4 27 ლალი ნამგალაური კომისიის მდივანი                                  
4 27 თინათინ ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
4 27 თეონა კუპრაძე კომისიის წევრი                                    
4 27 ეკატერინე გოქსაძე კომისიის წევრი                                    
4 27 ნინელი გეწაძე კომისიის წევრი                                    
4 27 ნატალია არაბული კომისიის წევრი                                    
4 27 მარიამი შოშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 27 ქეთინო ზარდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 27 მარინე ზუროშვილი კომისიის წევრი                                    
4 27 მარინა კოხტაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 27 მაია მიქაძე კომისიის წევრი                                    
4 27 დარეჯან მჭედლიშვილი მოადგილე                                          

4 28 ჟუჟუნა ვარამაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
4 28 ლალი მიქაცაძე კომისიის მდივანი                                  
4 28 ირინე ხანდოლიშვილი კომისიის წევრი                                    
4 28 დავით ღვინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 28 ანა ალადაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 28 ლია გოგნაძე კომისიის წევრი                                    
4 28 ნინო ფიცხელაური კომისიის წევრი                                    
4 28 სოფია კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
4 28 მაგული თანდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 28 მაია კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
4 28 ნათია მონადირიშვილი კომისიის წევრი                                    
4 28 მარინე სამყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 28 ეკა ოლქიაშვილი მოადგილე                                          

4 29 ავთანდილი შკუბულიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
4 29 ნონა ჯაჭვლიანი კომისიის მდივანი                                  
4 29 სვეტლანა მუხინი კომისიის წევრი                                    
4 29 ნანა მაჭავარიანი კომისიის წევრი                                    

4 29 თეიმურაზი ნებიერიძე კომისიის წევრი                                    
4 29 თეონა დემინაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 29 მაია გულიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 29 არიფ აშიბოვი კომისიის წევრი                                    



4 29 სოფიკო აბულაძე კომისიის წევრი                                    
4 29 ზაირა ვალიევა კომისიის წევრი                                    
4 29 ლარისა კინწურაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 29 სოფიო კორძაია კომისიის წევრი                                    
4 29 ბაქირ მამედოვი მოადგილე                                          

4 30 ალექსანდრე ნავერიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
4 30 მადონა მირიანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
4 30 ნატალია ნადაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 30 გიორგი ჯანჯღავა კომისიის წევრი                                    
4 30 ალიხან ფაშაევი კომისიის წევრი                                    
4 30 გოჩა მხეიძე კომისიის წევრი                                    
4 30 ლია ბასილაძე კომისიის წევრი                                    
4 30 მალხაზ ხუხუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 30 თემურ გობეჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
4 30 ეშკალი იბრაგიმოვი კომისიის წევრი                                    
4 30 გიორგი მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
4 30 თამთა შკუბულიანი კომისიის წევრი                                    
4 30 კატურბი გულბიანი მოადგილე                                          

4 31 ზურაბი შკუბულიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
4 31 საკინა ალეკპეროვა კომისიის მდივანი                                  
4 31 ლია ფარსმანაშვილი კომისიის წევრი                                    

4 31 ალექსანდრე დუნდუა კომისიის წევრი                                    
4 31 ჯაბრაილ ალახვერდოვი კომისიის წევრი                                    
4 31 თინათინი ჭაბუკიანი კომისიის წევრი                                    
4 31 ლალი საჩალელი კომისიის წევრი                                    
4 31 ხატია ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 31 იური ალახვერდოვი კომისიის წევრი                                    
4 31 ელგუჯა ნავერიანი კომისიის წევრი                                    
4 31 ნინო ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    
4 31 მარი შკუბულიანი კომისიის წევრი                                    
4 31 უჯაბეკი ალიევი მოადგილე                                          

4 32 მარინე წულაია კომისიის თავმჯდომარე                              
4 32 ჟანა ჯიშკარიანი კომისიის მდივანი                                  
4 32 შორენა უზარაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 32 ევგენი გულბანი კომისიის წევრი                                    



4 32 აივენგო ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
4 32 ნონა ბოხუა კომისიის წევრი                                    
4 32 ქეთევან ბასილაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 32 ვიკა ვარდოშვილი კომისიის წევრი                                    
4 32 დიანა ბეჭვაია კომისიის წევრი                                    
4 32 მანანა დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
4 32 ელისო მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
4 32 ლალი ხვიჩია კომისიის წევრი                                    
4 32 ნუგზარ ბახტაძე მოადგილე                                          

4 33 კობა თურმანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
4 33 მაია ხარძიანი კომისიის მდივანი                                  
4 33 თეო ქირია კომისიის წევრი                                    
4 33 ლიანა ზექალაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 33 ეთერ გაბრიელაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 33 ხათუნა ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
4 33 თამაზ იაშვილი კომისიის წევრი                                    
4 33 გიორგი მკრტიჩიანი კომისიის წევრი                                    
4 33 ნუნუ ატინიანი კომისიის წევრი                                    
4 33 ცისანა ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    
4 33 ელენე ქობალია კომისიის წევრი                                    
4 33 თეა ქობალია კომისიის წევრი                                    
4 33 ნოდარ ასლანიშვილი მოადგილე                                          

4 34 ჟუჟუნა მაისაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
4 34 თამარი ხუციშვილი კომისიის მდივანი                                  
4 34 მანანა მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
4 34 გვანცა სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    
4 34 მაკა გუტიძე კომისიის წევრი                                    
4 34 ნინო ჩიმაკაძე კომისიის წევრი                                    
4 34 ცირა მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
4 34 რუსუდან გოგია კომისიის წევრი                                    
4 34 მარინე ლიკლიკაძე კომისიის წევრი                                    
4 34 ნათელა ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
4 34 ერეკლე ჩიკვილაძე კომისიის წევრი                                    
4 34 გვანცა ხვედელიანი კომისიის წევრი                                    
4 34 ნატალია ნოღაიდელი მოადგილე                                          

5 1 ხათუნა მჭედლიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              



5 1 ლიანა ვახტანგიშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 1 ხატია დევიძე კომისიის წევრი                                    
5 1 ხათუნა პარუნოვი კომისიის წევრი                                    
5 1 ელენე ციქურიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 1 დიმიტრი ბაისონაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 1 ფიქრია იობაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 1 თამარი ჩალაძე კომისიის წევრი                                    
5 1 სოფიკო ტყებუჩავა კომისიის წევრი                                    
5 1 სოფიო ბიჩკაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 1 აზა გუსოევი კომისიის წევრი                                    
5 1 რუსუდანი ქარუმიძე კომისიის წევრი                                    
5 1 დავით გენგიური მოადგილე                                          

5 2 მზია გოდერძიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 2 ლიანა მიმინოშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 2 მაყვალა გამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 2 ეკატერინე მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
5 2 დავითი გოცირიძე კომისიის წევრი                                    
5 2 თამაზი გალუაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 2 ნათია გაბრიჭიძე კომისიის წევრი                                    
5 2 ეკატერინე გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
5 2 ლაშა რუხაძე კომისიის წევრი                                    
5 2 მაია კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
5 2 თინათინ კლაჯეიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 2 ლალი ჯულაყიძე კომისიის წევრი                                    
5 2 ლია თუშიშვილი მოადგილე                                          

5 3 ლალი სუთიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
5 3 მეგი სანოძე კომისიის მდივანი                                  
5 3 ლუდმილა საფაროვა კომისიის წევრი                                    
5 3 ეკატერინე მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 3 ვაჩიკ მერაბიანი კომისიის წევრი                                    
5 3 ეკა ტორაძე კომისიის წევრი                                    
5 3 ანზორ სულხანიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 3 ლიანა აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 3 ედიტა ბარსეგიანი კომისიის წევრი                                    
5 3 ანა ბაიდარაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 3 მარინა ზულიანი კომისიის წევრი                                    
5 3 მაია სააკიანი კომისიის წევრი                                    



5 3 მაგდანა ჯოხაძე მოადგილე                                          

5 4 ანა შავლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
5 4 ნელი პაპინაშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 4 ხათუნა დავითაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 4 ლია გაბათაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 4 მანანა ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
5 4 ლალი გოგიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 4 შორენა ზაქარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 4 ნინო ონაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 4 ნანა ალექსაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 4 სოფიო აბრამიანი კომისიის წევრი                                    
5 4 მაია ვარდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 4 ალინა ჩიტიკიანი კომისიის წევრი                                    
5 4 თამარი დოღონაძე მოადგილე                                          

5 5 ვლადიმერი ქიმერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
5 5 ნატალია აბრამიანი კომისიის მდივანი                                  
5 5 მაკა გოგალაძე კომისიის წევრი                                    
5 5 მაია მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
5 5 გიორგი ყველაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 5 ლიანა მამრიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 5 გურამი დავითაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 5 ია გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 5 გიორგი გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
5 5 ლუდმილა აბულაძე კომისიის წევრი                                    
5 5 ლალი ვარდიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 5 ამალია მელიქიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 5 ანა კერესელიძე მოადგილე                                          

5 6 მაია ჩიჩუა კომისიის თავმჯდომარე                              
5 6 ირმა აბულაძე კომისიის მდივანი                                  
5 6 მარიეტა დურგარიანი კომისიის წევრი                                    
5 6 ქეთევან აბიათარი კომისიის წევრი                                    
5 6 მარინა ელისაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 6 ვაჟა აბიათარი კომისიის წევრი                                    
5 6 ლალი მურაჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 6 შორენა შენგელია კომისიის წევრი                                    
5 6 მზია ალიბეგაშვილი კომისიის წევრი                                    



5 6 შალვა ვარდიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 6 ნინო მელაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 6 რაფაელ ოგანეზოვი კომისიის წევრი                                    
5 6 მარიამი ხაჩიძე მოადგილე                                          

5 7 ნანა ასათიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 7 არტურ მურადიანი კომისიის მდივანი                                  
5 7 ნელი ვათიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 7 მაია დოლენჯაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 7 იამზე მახარობლიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 7 ნიკოლოზ კირვალიძე კომისიის წევრი                                    
5 7 ნინო იმერლიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 7 შორენა ჟორჟოლიანი კომისიის წევრი                                    
5 7 მაია ბუჩუკური კომისიის წევრი                                    
5 7 ქეთევან ადიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 7 ნოდარ გამილაღდიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 7 ალვინა მინასიანი კომისიის წევრი                                    
5 7 გიორგი ქალიაშვილი მოადგილე                                          

5 8 დავით მჟავია კომისიის თავმჯდომარე                              
5 8 ხანუმ უსუპიანცი კომისიის მდივანი                                  
5 8 სოფიო სუხიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 8 ნინო გაბარაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 8 ბესიკ რუხაძე კომისიის წევრი                                    
5 8 ნარგიზა შამფრიანი კომისიის წევრი                                    
5 8 რამაზ ქევხიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 8 მაია შალამბერიძე კომისიის წევრი                                    
5 8 ნინო გელენიძე კომისიის წევრი                                    
5 8 თამარი გოცირიძე კომისიის წევრი                                    
5 8 მარინა კურტანიძე კომისიის წევრი                                    
5 8 იანა შატვეროვი კომისიის წევრი                                    
5 8 ირაკლი ბირკაძე მოადგილე                                          

5 9 დიანა ბაიბურტიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 9 ნინო ქოროღლიშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 9 დავითი ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
5 9 ეკატერინე მარგველანი კომისიის წევრი                                    
5 9 მაია წიკლაური კომისიის წევრი                                    
5 9 კარინე კარახანოვი კომისიის წევრი                                    



5 9 გიორგი კასრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 9 ლანა სარქისიანი კომისიის წევრი                                    
5 9 ნინო აბულაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 9 ირმა გრუნევალდ კომისიის წევრი                                    
5 9 ნინო დანელიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 9 ირაკლი ღონიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 9 სალომე გოცირიძე მოადგილე                                          

5 10 ოლღა არუთინოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 10 ხატია გიჯიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 10 ზაზა თავღორაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 10 სვეტლანა ოსეპიანი კომისიის წევრი                                    
5 10 ანა სირბილაძე კომისიის წევრი                                    
5 10 ანა სულხანიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 10 ნუგზარ შალიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 10 ვენერა მესხიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 10 ლელა გურეშიძე კომისიის წევრი                                    
5 10 მიხეილ ლეკიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 10 ნათელა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
5 10 ქეთევან ჯმუხაძე კომისიის წევრი                                    
5 10 ირმა ინაშვილი მოადგილე                                          

5 11 ზაზა ჯავახიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 11 ეკატერინე ენდელაძე კომისიის მდივანი                                  
5 11 ლიანა მათიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 11 ელისო დანელია კომისიის წევრი                                    
5 11 სარქისი კაზაროვი კომისიის წევრი                                    

5 11 როლინა
გაზდელიანი-
ილურიძე კომისიის წევრი                                    

5 11 ლარისა ქიტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 11 მარიამი ლურსმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 11 თეა სომხიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 11 ნატალია შოშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 11 ვერიკო ჭილაია კომისიის წევრი                                    
5 11 ია ჯავახია კომისიის წევრი                                    
5 11 გიორგი კვალიაშვილი მოადგილე                                          

5 12 ნინო ბოქოლიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 12 ლანა ცხოვრებაშვილი კომისიის მდივანი                                  



5 12 ნათია ქარუმიძე კომისიის წევრი                                    
5 12 მარიამ ხვინგია კომისიის წევრი                                    
5 12 მარინა ელისაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 12 ნუნუ კირვალიძე კომისიის წევრი                                    
5 12 რუსლან ქარდავა კომისიის წევრი                                    
5 12 მარინე ვეკუა კომისიის წევრი                                    
5 12 დალი კახიანი კომისიის წევრი                                    
5 12 მარინე ლატარია კომისიის წევრი                                    
5 12 რევაზ წერედიანი კომისიის წევრი                                    
5 12 ნუგზარ ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
5 12 ქეთევანი კვაჭანტირაძე მოადგილე                                          

5 13 ლაურა ტიღაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 13 დალი დარბაისელი კომისიის მდივანი                                  
5 13 ზაზა ვარდოსანიძე კომისიის წევრი                                    
5 13 მარიამ ჩხეტიანი კომისიის წევრი                                    
5 13 ჟანა პეტროსიანი კომისიის წევრი                                    
5 13 ლარისა ჯგერენაია კომისიის წევრი                                    
5 13 ნატო ბეჟანიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 13 მარინე მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
5 13 ანაიდა აკოფოვი კომისიის წევრი                                    
5 13 არჩილი მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 13 ბორის პაპაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 13 ნელი რევაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 13 ნატალია მარადიშვილი მოადგილე                                          

5 14 მარიკა გურასპაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 14 კარინე თუმასოვა კომისიის მდივანი                                  
5 14 დარეჯან ახალკაციშვილი კომისიის წევრი                                    
5 14 თემური პეტროსიანი კომისიის წევრი                                    
5 14 ლაშა ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
5 14 მარინე ყიფიანი კომისიის წევრი                                    
5 14 ლია ცხადაძე კომისიის წევრი                                    
5 14 გიორგი გახუტიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 14 დოდო ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
5 14 ჯულიეტა მელქონიანი კომისიის წევრი                                    
5 14 თამარ ქვარცხავა კომისიის წევრი                                    
5 14 სოფიო ხარაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 14 ვლადიმერ ვართანოვი მოადგილე                                          



5 15 ბადრი ჯაშიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 15 ლია ტატანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 15 თეა თიბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 15 ვაჟა კოტრიკაძე კომისიის წევრი                                    
5 15 ნინო ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
5 15 ლევანი თალაკვაძე კომისიის წევრი                                    
5 15 ოლიკო ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    
5 15 ლელა ლომსაძე კომისიის წევრი                                    
5 15 ლიანა პეტროსიანი კომისიის წევრი                                    
5 15 ქართლოსი ყიფშიძე კომისიის წევრი                                    
5 15 რობიზონ ჯალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 15 ნანა ჯილავდარი კომისიის წევრი                                    

5 15 როზი-მარია გრიგორიანი მოადგილე                                          

5 16 ნანა საგინაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 16 მადონა შავერდაშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 16 მიხეილ ვერულაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 16 ელზა კანთელაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 16 ქეთევან გოგიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 16 ლამარა კვიწინაძე კომისიის წევრი                                    
5 16 ქეთევანი ლაფაჩიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 16 ირმა ჩიკვილაძე კომისიის წევრი                                    
5 16 მარინე გველესიანი კომისიის წევრი                                    
5 16 თამაზ ადანაია კომისიის წევრი                                    
5 16 დავით ბიჭიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 16 თინათინ ჯოგლიძე კომისიის წევრი                                    
5 16 მედეა ბარნაბიშვილი მოადგილე                                          

5 17 მარინა გაგოშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
5 17 ნინო მიგინეიშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 17 ჯულიეტა კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    
5 17 ნინო გოგორიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 17 დავითი გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
5 17 მზია მენოგნიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 17 მეგი ალანია კომისიის წევრი                                    
5 17 მალხაზ შარიქაძე კომისიის წევრი                                    
5 17 ლია ლეკიშვილი კომისიის წევრი                                    



5 17 ელზა მამულაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 17 ნუნუ ოხანაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 17 ხათუნა ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 17 ლალი ნადირაშვილი მოადგილე                                          

5 18 ციცინო ნოზაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
5 18 ანა ვარდოშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 18 ვერა კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
5 18 ირინა მიგინეიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 18 სერგო გაგლოევი კომისიის წევრი                                    
5 18 ნანა ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
5 18 იზა ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
5 18 ნატო მაჭავარიანი კომისიის წევრი                                    
5 18 მარინე გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 18 თეა მარტყოფლიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 18 ნანული პაპაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 18 ნინო ხვიჩია კომისიის წევრი                                    
5 18 როზიტა ანთია მოადგილე                                          

5 19 ვერიკო ნაყოფია კომისიის თავმჯდომარე                              
5 19 მარინე შუბითიძე კომისიის მდივანი                                  
5 19 ნინო კრიალაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 19 ლეილა ვაშაძე კომისიის წევრი                                    
5 19 მერი გელიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 19 თამარი სარქისაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 19 გიორგი ბაინდურაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 19 ლილი შიოშვილი კომისიის წევრი                                    
5 19 ანა თვალაბეიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 19 ამირან კაპიტანოვი კომისიის წევრი                                    
5 19 მარიამ მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 19 ნატო ჯიქურაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 19 თამარა მიქელაძე მოადგილე                                          

5 20 რუსუდან ანდღულაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
5 20 ნანული ალხაზიშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 20 ელენა ლაზარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 20 გიორგი ჯახუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 20 ნაირა ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
5 20 თეონა მამაჯანაშვილი კომისიის წევრი                                    



5 20 ხათუნა ომიაძე კომისიის წევრი                                    
5 20 მაყვალა ლაგრაძე კომისიის წევრი                                    
5 20 ირაკლი პაჭკორია კომისიის წევრი                                    
5 20 მარიეტა ბაღდასაროვი კომისიის წევრი                                    
5 20 გაიანე მარკოზოვი კომისიის წევრი                                    
5 20 ანა მესტვირიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 20 ხათუნა დანელია მოადგილე                                          

5 21 ქეთევან ბურჯანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
5 21 ანა სამსონია კომისიის მდივანი                                  
5 21 მერი ქაცარავა კომისიის წევრი                                    
5 21 ალლა ნებიერიძე კომისიის წევრი                                    
5 21 ქეთევან აკობია კომისიის წევრი                                    
5 21 ტარიელ კაჭარავა კომისიის წევრი                                    
5 21 მზია მამალაძე კომისიის წევრი                                    
5 21 ეკატერინე ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
5 21 რუსუდან ფაილოძე კომისიის წევრი                                    
5 21 ზაზა ბაიდარაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 21 ვაჟა დელიბაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 21 ვენერა მირზაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 21 ნანული როსტიაშვილი მოადგილე                                          

5 22 ხატია ლაშქარაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 22 ლოლიტა ფირცხალავა კომისიის მდივანი                                  
5 22 ნანი ღლონტი კომისიის წევრი                                    
5 22 თეა მარგიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 22 თამარ რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 22 ცისმარი კევლიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 22 ია ქანთარია კომისიის წევრი                                    
5 22 ეკატერინე ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
5 22 ნინო ავალიანი კომისიის წევრი                                    
5 22 მერი ნადარაია კომისიის წევრი                                    
5 22 ქეთევან ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
5 22 ლალი ხურცია კომისიის წევრი                                    
5 22 მაია ბუღაშვილი მოადგილე                                          

5 23 ნანა ჟორჟოლიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 23 თამარ კობალაძე კომისიის მდივანი                                  
5 23 გიორგი ჩაჩანიძე კომისიის წევრი                                    



5 23 ნინო მესხიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 23 ლიანა ცოფურაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 23 ნონა მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 23 ირმა ურგებაძე კომისიის წევრი                                    
5 23 მარიზა გიუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 23 გალინა აკოფოვი კომისიის წევრი                                    
5 23 თამაზი ზაქრაძე კომისიის წევრი                                    
5 23 გურამი ჟორჟოლიანი კომისიის წევრი                                    
5 23 მანანა სააკიანი კომისიის წევრი                                    
5 23 გიორგი ტოროშელიძე მოადგილე                                          

5 24 ალექსანდრე სარალაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 24 ნათია ხაბეიშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 24 მაკა ხუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 24 ნინო მეფარიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 24 თამარ კავლელიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 24 დავით პაპაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 24 ნინო ჯანელიძე-შაფათავა კომისიის წევრი                                    
5 24 ელეონორა კვანტალიანი კომისიის წევრი                                    
5 24 მზია აფციაური კომისიის წევრი                                    
5 24 ოლღა ელიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 24 ცირა კილაძე კომისიის წევრი                                    
5 24 გვანცა საათაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 24 ციცა აკობია მოადგილე                                          

5 25 შორენა მამფორია კომისიის თავმჯდომარე                              
5 25 ნონა მალაზონია კომისიის მდივანი                                  
5 25 ნუგზარი ბუღაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 25 მირანდა უძილაური კომისიის წევრი                                    
5 25 ლელა ზაალიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 25 ია სამხარაული კომისიის წევრი                                    
5 25 ქეთევან ვეშაპიძე კომისიის წევრი                                    
5 25 ჯემალ შერვაშიძე კომისიის წევრი                                    
5 25 თეონა აბესაძე კომისიის წევრი                                    
5 25 ლია იაკობაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 25 ქეთევანი სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
5 25 სილვა ჭეჭელაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 25 თამაზ ილაშვილი მოადგილე                                          



5 26 მაია ვეშაპიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
5 26 მადონა ბარამია კომისიის მდივანი                                  
5 26 მზია წერეთელი კომისიის წევრი                                    
5 26 მეგი ბეროშვილი კომისიის წევრი                                    
5 26 მარიამ დათიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 26 მერი ელისაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 26 ნათია ჯღამაია კომისიის წევრი                                    
5 26 ლია ჯიშკარიანი კომისიის წევრი                                    
5 26 სვეტლანა ბერიანიძე კომისიის წევრი                                    
5 26 თეა დულარიძე კომისიის წევრი                                    
5 26 მანანა კინტირაია კომისიის წევრი                                    
5 26 სოფიო სვანაძე კომისიის წევრი                                    
5 26 ხათუნა დურგლიშვილი მოადგილე                                          

5 27 ლელა ავალიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 27 თეონა ზაქუტაშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 27 ნინო ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
5 27 მადონა მალიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 27 ირმა გუგავა კომისიის წევრი                                    
5 27 გელა სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
5 27 ასმათ მოსეშვილი კომისიის წევრი                                    
5 27 ანა ჩაჩანიძე კომისიის წევრი                                    
5 27 მაგდანა ადუაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 27 ხათუნა დუნდუა კომისიის წევრი                                    
5 27 ციური ლეკიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 27 რევაზი მანჯგალაძე კომისიის წევრი                                    
5 27 ლეილა ძიძიგური მოადგილე                                          

5 28 რუსუდან ხვიჩია კომისიის თავმჯდომარე                              
5 28 მაკა ქიტიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 28 ვიოლეტა მგალობლიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 28 დალი მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 28 მარეხი ღონღაძე კომისიის წევრი                                    
5 28 ხატია ხვედელიძე კომისიის წევრი                                    
5 28 ნინო ჯღამაია კომისიის წევრი                                    
5 28 ელზა გრიქუროვი კომისიის წევრი                                    
5 28 დიმიტრი ჩაჩანიძე კომისიის წევრი                                    
5 28 ეკა ასათიანი კომისიის წევრი                                    



5 28 იანა კილაძე კომისიის წევრი                                    
5 28 ლია ფიდაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 28 მზია თამაზაშვილი მოადგილე                                          

5 29 ნუგზარ ედიბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
5 29 ირმა ბეიტრიშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 29 მარინე გურჩიანი კომისიის წევრი                                    
5 29 ხათუნა ტატურაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 29 რევაზ თუმანიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 29 მაკა კიკნაველიძე კომისიის წევრი                                    
5 29 სალომე გოჩოლეიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 29 მეგი ბეგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 29 გიორგი ბედიანაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 29 თემურ გურჩიანი კომისიის წევრი                                    
5 29 თეონა მურადაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 29 ზაურ ქალდანი კომისიის წევრი                                    
5 29 ბარბარე თუმანიშვილი მოადგილე                                          

5 30 ნათია მაღლაკელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
5 30 ნათია ჩახვაშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 30 მარინა აგამიანი კომისიის წევრი                                    
5 30 ლამარა სანადირაძე კომისიის წევრი                                    
5 30 ხათუნა ცხადაძე კომისიის წევრი                                    

5 30 ალექსანდრე ხოფერია კომისიის წევრი                                    
5 30 თამარი იმედაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 30 ციცინო დვალი კომისიის წევრი                                    
5 30 მზია ლემონჯავა კომისიის წევრი                                    
5 30 ასია დავოევი კომისიის წევრი                                    
5 30 მაგდა დევდარიანი კომისიის წევრი                                    
5 30 ირინა ლეთოდიანი კომისიის წევრი                                    
5 30 ქეთევან ხოსიტაშვილი მოადგილე                                          

5 31 ირინე ბიჭიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 31 ლელა მიქაძე კომისიის მდივანი                                  
5 31 მეგი კობახიძე კომისიის წევრი                                    
5 31 ნატო ჯანაშია კომისიის წევრი                                    
5 31 დოდო კენჭაძე კომისიის წევრი                                    
5 31 ნანა კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    



5 31 ელგუჯა ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    
5 31 ნატალია დიაკოვი კომისიის წევრი                                    
5 31 ნათელა ადამაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 31 ნინო ადამაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 31 ქეთევან ეპიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 31 გიორგი ხუნწელია კომისიის წევრი                                    
5 31 ამირანი ღონიაშვილი მოადგილე                                          

5 32 მზია შერმაზანაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 32 ზიზო ხარაზიშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 32 ინდიანა მაგკოევი კომისიის წევრი                                    
5 32 ლანა ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
5 32 ნინო ლაბარტყავა კომისიის წევრი                                    
5 32 ემზარ ელიზბარაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 32 გრიგოლ იობაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 32 ჯუნა ჭუმბურიძე კომისიის წევრი                                    
5 32 ნინო ასანიძე კომისიის წევრი                                    
5 32 ლიკა ბიძინაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 32 ვალერი გავაშელიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 32 ნინო ქიმბარიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 32 ლიანა თალაკვაძე მოადგილე                                          

5 33 ნინო ხონელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
5 33 ნინო ჩილაჩიძე კომისიის მდივანი                                  
5 33 ლალი კახნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 33 ნათია შამუგია კომისიის წევრი                                    
5 33 ლერა აბულაძე კომისიის წევრი                                    
5 33 ნაზიკო კეჟერაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 33 კარინე კამალიანცი კომისიის წევრი                                    
5 33 თამარ ჭუმბურიძე კომისიის წევრი                                    
5 33 მარიამ ადიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 33 ლალი დევდარიძე კომისიის წევრი                                    
5 33 ვაჟა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
5 33 ნონა ცქიტიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 33 დარეჯან ბლიაძე მოადგილე                                          

5 34 დარეჯან ყენია კომისიის თავმჯდომარე                              
5 34 მაია გიქორაშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 34 მზია ლეკიშვილი კომისიის წევრი                                    



5 34 ირმა ბელთაძე კომისიის წევრი                                    
5 34 მაია ჯანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 34 გიორგი სალაძე კომისიის წევრი                                    
5 34 ნატალია ჩეკურიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 34 მარიამ შერვაშიძე კომისიის წევრი                                    
5 34 მარინე მაჭავარიანი კომისიის წევრი                                    
5 34 ჯემალი კუპრაძე კომისიის წევრი                                    
5 34 ეკატერინე ფეიქრიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 34 ლელა ღვინიანიძე კომისიის წევრი                                    
5 34 ნაირა ნახუცრიშვილი მოადგილე                                          

5 35 ნოდარ სხირტლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
5 35 ანა კობახიძე კომისიის მდივანი                                  
5 35 თამარი ჭალიძე კომისიის წევრი                                    
5 35 ქეთევან გომიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 35 თინათინ გაგუა კომისიის წევრი                                    
5 35 ლუარა მემანიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 35 მაია ხუროძე კომისიის წევრი                                    
5 35 ხატია ბერულავა კომისიის წევრი                                    
5 35 ქეთევან სუხიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 35 მაყვალა გოცაძე კომისიის წევრი                                    
5 35 ლიანა თურქიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 35 ხათუნა ჯანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 35 ქეთევან ღიბრაძე მოადგილე                                          

5 36 მარინე კაკაბაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
5 36 ციცინო ალთუნაშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 36 ნინო ფანჩულიძე კომისიის წევრი                                    
5 36 ნინო გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 36 მარი ლაცაბიძე კომისიის წევრი                                    
5 36 მანანა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
5 36 თამარ ხარაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 36 ნინა კამკამიძე კომისიის წევრი                                    
5 36 ლევან ბერიძე კომისიის წევრი                                    
5 36 მარიამი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
5 36 მადინა დურგლიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 36 ქეთევან ნახუცრიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 36 მაკა ბასილიძე მოადგილე                                          



5 37 გიორგი გოგებაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 37 აკაკი მახათაძე კომისიის მდივანი                                  
5 37 მიხეილ ჟორჟოლიანი კომისიის წევრი                                    
5 37 ვანო პაპავა კომისიის წევრი                                    
5 37 ნინო ინაძე კომისიის წევრი                                    
5 37 ლაშა შილაკაძე კომისიის წევრი                                    
5 37 მანანა ხადური კომისიის წევრი                                    
5 37 ნანული რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
5 37 მაია ავლოხაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 37 დიანა ბაბაიანი კომისიის წევრი                                    

5 37 ნანა
ოქრუაშვილი-
სალიბეკოვი კომისიის წევრი                                    

5 37 მარიამ ჯელაძე კომისიის წევრი                                    
5 37 ლელა ფეტელავა მოადგილე                                          

5 38 მარინა ჟვანია კომისიის თავმჯდომარე                              
5 38 ია წითაშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 38 ნინო ირემაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 38 ნინო ყუშიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 38 ზამირა ჯიქია-ყოლანდარია კომისიის წევრი                                    
5 38 ნათია გუბელაძე კომისიის წევრი                                    
5 38 ნინო ვაშალომიძე კომისიის წევრი                                    
5 38 ქეთევან ქიტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 38 მადონა ვაჟაკოვი კომისიის წევრი                                    
5 38 ივანე მოსიანი კომისიის წევრი                                    
5 38 ლეილა სუხიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 38 ანჟელია შახდინარიანი კომისიის წევრი                                    
5 38 ნანა მინასიანი მოადგილე                                          

5 39 გელა მჭედლიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
5 39 ლამარა ლალიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 39 რომან კევლიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 39 გვანცა ჯაოშვილი კომისიის წევრი                                    
5 39 ვახტანგ გოგიჩაიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 39 მაია ბაქრაძე-წერეთელი კომისიის წევრი                                    
5 39 ეთერი იორდანაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 39 გიორგი ტაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 39 ლალი ფაზიაშვილი კომისიის წევრი                                    



5 39 ფიქრია აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 39 რუსუდანი გაბათაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 39 მანანა გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 39 ნატალია კევლიშვილი მოადგილე                                          

5 40 ლალი ოთარაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 40 ქეთევან ფერაძე კომისიის მდივანი                                  
5 40 ნაირი პაპახჩიანი კომისიის წევრი                                    
5 40 მარეხ ერქვანია კომისიის წევრი                                    
5 40 მაია ვეშაგური კომისიის წევრი                                    
5 40 მაკა ბაქრაძე კომისიის წევრი                                    
5 40 ნინო წიკლაური კომისიის წევრი                                    
5 40 სალომე ქუფარაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 40 თამარ თვალოქროშვილი კომისიის წევრი                                    
5 40 ჯულიეტა მამალაძე კომისიის წევრი                                    
5 40 ნათია ოთარაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 40 ხაჩიკ პაპახჩიანი კომისიის წევრი                                    
5 40 მაკა სანაია მოადგილე                                          

5 41 ავთანდილ ჭალელიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 41 ეკატერინე ჩიფჩიური კომისიის მდივანი                                  
5 41 გაიანე აბრამიანი კომისიის წევრი                                    
5 41 გიორგი ძიძიგური კომისიის წევრი                                    
5 41 ნინო გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 41 გიული მუკნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 41 მანანა წამალაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 41 ლალი უგულავა კომისიის წევრი                                    
5 41 გიული რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
5 41 ნატო ყარყარაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 41 დარეჯან ჩხიროშვილი კომისიის წევრი                                    
5 41 ილია წამალაიძე კომისიის წევრი                                    
5 41 თამარ დოლიძე მოადგილე                                          

5 42 მზია ხარაზიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 42 მარიამი ენუქიანი კომისიის მდივანი                                  
5 42 ირმა სამსონია კომისიის წევრი                                    
5 42 ლიანა ლალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 42 მზია ჭითანავა კომისიის წევრი                                    
5 42 ეთუნა მოსეშვილი კომისიის წევრი                                    



5 42 ლეილა სევოიანი კომისიის წევრი                                    
5 42 შორენა რატიანი კომისიის წევრი                                    
5 42 ლამარა ენუქიანი კომისიის წევრი                                    
5 42 ნინო ლეკიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 42 ქეთევან ლეკიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 42 სალომე მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 42 იოსებ ელიაშვილი მოადგილე                                          

5 43 გურამ მამისაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 43 ქეთევან ბალხამიშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 43 შოთა შაყულაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 43 ნაირა ლალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 43 ნანა ხარაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 43 ტარიელ მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
5 43 ილონა ეფენჯიან კომისიის წევრი                                    
5 43 მადონა ბრეგვაძე კომისიის წევრი                                    
5 43 სვეტლანა აგაჯანოვი კომისიის წევრი                                    
5 43 ნინო დოლუაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 43 სარქის სარქისოვი კომისიის წევრი                                    
5 43 ნინო ცოფურაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 43 თათია შარიქაძე მოადგილე                                          

5 44 ნელი კობაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
5 44 გიორგი კობაიძე კომისიის მდივანი                                  
5 44 ნელი ნიკოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 44 დიანა ინატაშვილი კომისიის წევრი                                    

5 44 ალექსანდრე შეყილაძე კომისიის წევრი                                    
5 44 შმაგი გოგსაძე კომისიის წევრი                                    
5 44 ინგა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
5 44 მარიამი შიუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 44 ირინა დოლიძე კომისიის წევრი                                    
5 44 ჯემალი არუთინოვი კომისიის წევრი                                    
5 44 ლია ვარდანაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 44 ხათუნა ყვირილიანი კომისიის წევრი                                    

5 44 დეზდემონა ბულუღაშვილი მოადგილე                                          

5 45 ლია არსოშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              



5 45 მარინა აბესაძე კომისიის მდივანი                                  
5 45 სოფიო კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
5 45 გიორგი ნავერიანი კომისიის წევრი                                    
5 45 მზია ბასკანჩალაძე კომისიის წევრი                                    
5 45 მაკა კობახიძე კომისიის წევრი                                    
5 45 მაია შველიძე კომისიის წევრი                                    
5 45 სულიკო ძიძიგური კომისიის წევრი                                    
5 45 დავით აბესაძე კომისიის წევრი                                    
5 45 ესმა აშორტია კომისიის წევრი                                    
5 45 ილონა მიქელოვა კომისიის წევრი                                    
5 45 ქრისტინა პაპახჩიანი კომისიის წევრი                                    
5 45 ირმა ფრიდონიშვილი მოადგილე                                          

5 46 ნატალია ცეცხლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
5 46 მზია ობგაიძე კომისიის მდივანი                                  
5 46 ლევან ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
5 46 ეთერ ამირანაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 46 თამთა ამირეჯიბი კომისიის წევრი                                    
5 46 როლანდი გვარამაძე კომისიის წევრი                                    
5 46 ნუნუ ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
5 46 თამარ კანდელაკი კომისიის წევრი                                    
5 46 სტანისლავ მეჟდოიანი კომისიის წევრი                                    
5 46 აშოტ მურადიანი კომისიის წევრი                                    
5 46 ნუგზარ ქესანიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 46 მამუკა ქირია კომისიის წევრი                                    
5 46 გიორგი ვანიშვილი მოადგილე                                          

5 47 სოფიო შუბითიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
5 47 მარინე ბეჟიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 47 ირაკლი ფაჩულია კომისიის წევრი                                    
5 47 ნიაზი ტვილდიანი კომისიის წევრი                                    

5 47 ალექსანდრა ქარჩავა კომისიის წევრი                                    
5 47 რეზო გეგეჭკორი კომისიის წევრი                                    
5 47 გიორგი ზუბიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 47 ვარდო კახიძე კომისიის წევრი                                    
5 47 მაია ვარშალომიძე კომისიის წევრი                                    
5 47 ხათუნა დარჩია კომისიის წევრი                                    
5 47 მზია შუბითიძე კომისიის წევრი                                    



5 47 ნანი ძაძამია კომისიის წევრი                                    
5 47 ეთერი გველესიანი მოადგილე                                          

5 48 მაია ვაშალომიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
5 48 სალომე გოგსაძე კომისიის მდივანი                                  
5 48 მანანა მეგალიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 48 სვეტლანა ონაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 48 თამარი დავლაძე კომისიის წევრი                                    
5 48 ლუსინე შავერდიანი კომისიის წევრი                                    
5 48 გალინა ქიზიყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 48 ოთარი სირაძე კომისიის წევრი                                    
5 48 მარიამ გოჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 48 ინგა ინჯგია კომისიის წევრი                                    
5 48 მაია მეკოკიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 48 ანჟელა როსტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 48 მერი ერისთავი მოადგილე                                          

5 49 მარინა მუმლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
5 49 ნამი გოჩელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 49 მარიამი ძიძიგური კომისიის წევრი                                    
5 49 ლაშა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 49 გივი დალაქიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 49 მარიამი ჭანტურიძე კომისიის წევრი                                    
5 49 თეონა ბენაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 49 მაგდა ლაგაზაური კომისიის წევრი                                    
5 49 შორენა დემეტრაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 49 თათია ტატიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 49 ხატია ტატიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 49 ნინო ჭულუხაძე კომისიის წევრი                                    
5 49 ლალი ხარიტონიშვილი მოადგილე                                          

5 50 ხატია ჭეჟია კომისიის თავმჯდომარე                              
5 50 მზია ათაქიშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 50 ნინელი ონეზაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 50 ლელა ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
5 50 ნინო დანელია კომისიის წევრი                                    
5 50 თამარი შიუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 50 მარიამ კუსრაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 50 ლამარა გიჯაშვილი კომისიის წევრი                                    



5 50 კობა დოღონაძე კომისიის წევრი                                    
5 50 რუსუდანი ბაქრაძე კომისიის წევრი                                    
5 50 თეონა ბეჟიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 50 თამარი ღოღელიანი კომისიის წევრი                                    
5 50 ნატალია კანდელაკი მოადგილე                                          

5 51 ბორის ელბაქიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
5 51 მაია ზაკალაშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 51 ნიკა ნებიერიძე კომისიის წევრი                                    
5 51 ლაშა მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 51 ნელი გერმესაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 51 გვანცა კახნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 51 ანი ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 51 ნინო ხაჭაპურიძე კომისიის წევრი                                    
5 51 ბელა ქურასბედიანი კომისიის წევრი                                    
5 51 ანა ბენიძე კომისიის წევრი                                    
5 51 მაიკო ბენიძე კომისიის წევრი                                    
5 51 სალომე ლომიძე კომისიის წევრი                                    
5 51 ნათია ახვლედიანი მოადგილე                                          

5 52 სოფიკო ფაჩულია კომისიის თავმჯდომარე                              
5 52 სოფიო ყიფიანი კომისიის მდივანი                                  
5 52 თამარ შაუთიძე კომისიის წევრი                                    
5 52 გავრილ გიგინეიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 52 ლია პაპიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 52 ხათუნა მსხვილიძე კომისიის წევრი                                    
5 52 ერეკლე ფაჩოშვილი კომისიის წევრი                                    
5 52 ზიტა ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
5 52 სოფია ბერია კომისიის წევრი                                    
5 52 მარიამ ფედროვი კომისიის წევრი                                    
5 52 ლამზირა ფრუიძე კომისიის წევრი                                    
5 52 პაატა ღუდუშაური კომისიის წევრი                                    
5 52 ნატალია ნადარაია მოადგილე                                          

5 53 ელიზავეტი ბეგაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 53 დარეჯან ორაგველიძე კომისიის მდივანი                                  
5 53 ნანა ჯიქია კომისიის წევრი                                    
5 53 ვენერა თვარაძე კომისიის წევრი                                    



5 53 კონსტანტინე ხატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 53 ნათია ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
5 53 თამარი პაპიძე კომისიის წევრი                                    
5 53 ნინო სურგულაძე კომისიის წევრი                                    
5 53 ვიოლეტა არუთინოვი კომისიის წევრი                                    
5 53 ზეივანი გერგედავა კომისიის წევრი                                    
5 53 ოლღა პაპაიანი კომისიის წევრი                                    
5 53 ეკატერინე ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
5 53 ანჟელინა ოგანეზოვი მოადგილე                                          

5 54 ვლადიმერ მიმინოშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 54 ლეილა ცანავა კომისიის მდივანი                                  
5 54 მარიამ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
5 54 ნინო კალმახელიძე კომისიის წევრი                                    
5 54 თამარი სურგულაძე კომისიის წევრი                                    
5 54 თემურ ფრუიძე კომისიის წევრი                                    
5 54 ნათია კელეპტრიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 54 გულნაზი კალანდია კომისიის წევრი                                    
5 54 ეკატერინე კუნელაური კომისიის წევრი                                    
5 54 ჯუმბერ კუჭუხიძე კომისიის წევრი                                    
5 54 ანა ლოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 54 ბიჭიკო სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
5 54 ნანა გულარაშვილი მოადგილე                                          

5 55 ვაჟა ომარაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 55 ირმა დანელია კომისიის მდივანი                                  
5 55 თამარ დვალი კომისიის წევრი                                    
5 55 რატი ბერიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 55 ლევან ცირდავა კომისიის წევრი                                    
5 55 ლელა კელეპტრიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 55 ნინო ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
5 55 ლალი ჯალალი კომისიის წევრი                                    
5 55 ნინო გაბელია კომისიის წევრი                                    
5 55 ევგენია ვოლნაია კომისიის წევრი                                    
5 55 ნანა ქარაია კომისიის წევრი                                    
5 55 ლია ხერხაძე კომისიის წევრი                                    
5 55 ქეთინო მასხარაშვილი მოადგილე                                          



5 56 ნინო ბურჭულაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
5 56 ლეილა შონია კომისიის მდივანი                                  
5 56 ზაქარია მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 56 მერაბი ორჯონიკიძე კომისიის წევრი                                    
5 56 ანა გეგეჭკორი კომისიის წევრი                                    
5 56 ლია ხმალაძე კომისიის წევრი                                    
5 56 ნათელა ხაბულიანი კომისიის წევრი                                    
5 56 რუსუდან თათარაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 56 სვეტლანა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
5 56 სონია ყანდილაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 56 მადონა ცუცქირიძე კომისიის წევრი                                    
5 56 თამარი ჯანგველაძე კომისიის წევრი                                    
5 56 როენა ბაბუაძე მოადგილე                                          

5 57 ცისანა გიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 57 მარინე ფიცხელაური კომისიის მდივანი                                  
5 57 ანა დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
5 57 ნინო ზამთარაძე კომისიის წევრი                                    
5 57 მარინე ჩარკვიანი კომისიის წევრი                                    
5 57 ეთერი ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
5 57 ირმა გოგნაძე კომისიის წევრი                                    
5 57 ნანა ბუტიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 57 ბაია კილასონია კომისიის წევრი                                    
5 57 დარეჯანი ბლიაძე-ბერიძე კომისიის წევრი                                    
5 57 ნონა ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 57 მედეა მიგინეიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 57 მანანა გულაშვილი მოადგილე                                          

5 58 ია ეგრისელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 58 ნინო მათიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 58 ხათუნა ალადაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 58 ნელი ბოჟაძე კომისიის წევრი                                    
5 58 თინათინ მამალაძე კომისიის წევრი                                    
5 58 მერაბ მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 58 ნელი ლომიძე კომისიის წევრი                                    
5 58 გიული ჯანდაგაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 58 ნატო ალადაშვილი კომისიის წევრი                                    



5 58 ეთერ
დობორჯგინიძე-
მეტრეველი კომისიის წევრი                                    

5 58 ლიანა ლეჟავა კომისიის წევრი                                    
5 58 სუზანა ოგანესიანი კომისიის წევრი                                    
5 58 ალისა მეტრეველი მოადგილე                                          

5 59 მარიამი გეგეშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
5 59 თამარ ბაბუაძე კომისიის მდივანი                                  

5 59 ალექსანდრე ნერსეზაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 59 ლანა ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
5 59 თამარ დალაქიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 59 ნიკა ყაველაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 59 მარინა მხეიძე კომისიის წევრი                                    
5 59 იამზე ფალავანდიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 59 ელენა ამაროვი კომისიის წევრი                                    
5 59 ვიოლეტა ბახტურიძე კომისიის წევრი                                    
5 59 მზიური მორჩილაძე კომისიის წევრი                                    
5 59 ინგა სანოძე კომისიის წევრი                                    
5 59 მანანა ბუჟღულაშვილი მოადგილე                                          

5 60 ჟუჟუნა ბიტარიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 60 ნინო ანანიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 60 შოთა სიმონიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 60 ხვიჩა ოსტატიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 60 ანა ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    
5 60 ზურაბ ჭიტაძე კომისიის წევრი                                    
5 60 ეკატერინე სალია კომისიის წევრი                                    
5 60 ბელა აივაზოვა კომისიის წევრი                                    
5 60 ნინო აივაზიანი კომისიის წევრი                                    
5 60 ნონა გულიევი კომისიის წევრი                                    
5 60 ნინო ქევხიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 60 ლალი ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    
5 60 ნანა ჩერქეზიშვილი მოადგილე                                          

5 61 გულო ზურაბიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 61 მაია ალადაშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 61 დინარი ყულოშვილი კომისიის წევრი                                    
5 61 ნინო ბუკია კომისიის წევრი                                    



5 61 თამარი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
5 61 თინა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
5 61 თამარი ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
5 61 ბადრი ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
5 61 ლია დუგლაძე კომისიის წევრი                                    
5 61 თენგიზ ლემონჯავა კომისიის წევრი                                    
5 61 სედა ნალბანდოვი კომისიის წევრი                                    
5 61 ხათუნა ყირიმელი კომისიის წევრი                                    
5 61 ლევან მუმლაძე მოადგილე                                          

5 62 ლალი ბეჟიტაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 62 ქეთევან მინდორაშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 62 ნანი ქოქიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 62 ლიანა ნატროშვილი კომისიის წევრი                                    
5 62 თამაზი მესაბლიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 62 თამარი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
5 62 ირაკლი ხურციძე კომისიის წევრი                                    
5 62 ელენე ბექაური კომისიის წევრი                                    
5 62 ირაკლი კუჭუხიძე კომისიის წევრი                                    
5 62 მარეხი მინდორაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 62 მაკა საბელაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 62 ლია ჯოხაძე კომისიის წევრი                                    
5 62 გიორგი ავეტისოვი მოადგილე                                          

5 63 ქეთევანი როსტიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 63 ნათია ქუმსიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 63 მარინე აზიკური კომისიის წევრი                                    
5 63 თამარ გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 63 ეკატერინე სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    
5 63 ლეილა თვალაძე კომისიის წევრი                                    
5 63 ალექსი ედიშერაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 63 მეგი გელიკოშვილი კომისიის წევრი                                    
5 63 ნინო ბუზალაძე კომისიის წევრი                                    
5 63 მაია კობერიძე კომისიის წევრი                                    
5 63 თამარ სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
5 63 მანია ჭყოიძე კომისიის წევრი                                    
5 63 მარინა ჩერქეზიშვილი მოადგილე                                          

5 64 ნინო კაპანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              



5 64 თამარ სამუშია კომისიის მდივანი                                  
5 64 ელენე პაპიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 64 მარინე ბურდული კომისიის წევრი                                    
5 64 ლამარა არაქელიანი კომისიის წევრი                                    
5 64 გიორგი ჯუღელი კომისიის წევრი                                    
5 64 თამარ საჯაია კომისიის წევრი                                    
5 64 ეკატერინე ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
5 64 თამარი მანგოშვილი კომისიის წევრი                                    
5 64 ლილი მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
5 64 ქრისტინა ძალამიძე კომისიის წევრი                                    
5 64 თამარ ხუბაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 64 ნინო ბეგლარაშვილი მოადგილე                                          

5 65 ევა ხარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
5 65 ხათუნა ნინიკაშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 65 ცირა ეზუგბაია კომისიის წევრი                                    
5 65 რუსუდან ბოქოლიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 65 მანანა წიქარიძე კომისიის წევრი                                    
5 65 მეგი ჯუღელი კომისიის წევრი                                    
5 65 თინათინ მენაბდე კომისიის წევრი                                    
5 65 მანანა ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
5 65 მედიკო დიდებაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 65 მაია ნიკოლეიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 65 ლალი ქოქიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 65 ელმირა ხატუევა კომისიის წევრი                                    
5 65 ლიანა შაბურიშვილი მოადგილე                                          

5 66 ლუიზა ოყროშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
5 66 ქრისტინე პაჭკორია კომისიის მდივანი                                  
5 66 მარინე თაგაური კომისიის წევრი                                    
5 66 ლელა მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
5 66 მზია ადამია კომისიის წევრი                                    
5 66 ნანა თორაძე კომისიის წევრი                                    
5 66 თამარი კიკვაძე კომისიის წევრი                                    
5 66 სოფიო ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
5 66 მარინე დალაქიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 66 ელენა მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 66 ანნა ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
5 66 ლაურა ხალათიანი კომისიის წევრი                                    



5 66 ილონა მინასიანი მოადგილე                                          

5 67 მაია ქიზიყურაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 67 ხათუნა იარალიშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 67 ეკატერინე ლაშაური კომისიის წევრი                                    
5 67 ლალი ჯავახიძე კომისიის წევრი                                    
5 67 ეკა პირველაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 67 ირინე ცეკვავა კომისიის წევრი                                    
5 67 დარეჯან ორჯონიკიძე კომისიის წევრი                                    
5 67 ოთარი ნასრაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 67 ნინო ამირეჯიბი კომისიის წევრი                                    
5 67 მირიან კვიჟინაძე კომისიის წევრი                                    
5 67 ნინო ლომაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 67 ირაკლი ჩორგოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 67 ნატო დოხნაძე-ნინუა მოადგილე                                          

5 68 ნოდარი ვარდიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 68 შორენა პარუნაშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 68 ლიკა ტორაძე კომისიის წევრი                                    
5 68 ირაკლი ჩხეტიანი კომისიის წევრი                                    
5 68 მაკა ნასრაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 68 ნოდარ ღვინაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 68 ვერა ჩარგაზია კომისიის წევრი                                    
5 68 ჟანა თაბაგარი კომისიის წევრი                                    
5 68 ხათუნა გოჩიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 68 მაია მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 68 ბარბარე სეხნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 68 შურა ყარყარაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 68 ნინო გიგაური მოადგილე                                          

5 69 თამარ აფციაური კომისიის თავმჯდომარე                              
5 69 ბარბარე დრიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 69 ნინო ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
5 69 მზია სოლომნიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 69 მედეია ქარენაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 69 ნიკოლოზ კირვალიძე კომისიის წევრი                                    
5 69 ნანა ფაცაცია კომისიის წევრი                                    
5 69 ლაშა კოპაძე კომისიის წევრი                                    
5 69 ელენე ლეფსვერიძე კომისიის წევრი                                    



5 69 ინგა ნოვოსარდოვი კომისიის წევრი                                    
5 69 ინგა როჭიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 69 გვანცა ხიდეშელი კომისიის წევრი                                    
5 69 ნათია ნადირაშვილი მოადგილე                                          

5 70 ვაჟა ბასილაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 70 ნინო მელიქიძე კომისიის მდივანი                                  
5 70 ეკატერინე გოჩიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 70 მანანა ბეჟანიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 70 მარიკა მელიწკაური კომისიის წევრი                                    
5 70 ნინო ცარიელაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 70 გიორგი ყანდინაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 70 მარინე დოხტურიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 70 ნინო ხინჩაგაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 70 ცისნამი მასიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 70 ზიტა სტეფანიანი კომისიის წევრი                                    
5 70 ნანული ყორშია კომისიის წევრი                                    
5 70 მარიამ მიტიჩაშვილი მოადგილე                                          

5 71 ირინე ჟორდანია კომისიის თავმჯდომარე                              
5 71 მაია კირაკოზაშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 71 როზა გოგინაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 71 მანანა ჩიხრაძე კომისიის წევრი                                    
5 71 გულნარა მამოევა კომისიის წევრი                                    
5 71 მარინე ყორანაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 71 მადონა ქებაძე კომისიის წევრი                                    
5 71 გოჩა შვანგირაძე კომისიის წევრი                                    
5 71 ლიანა შენგელია კომისიის წევრი                                    
5 71 ელენა ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
5 71 მზია ქოქრაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 71 თეიმურაზ ცხომელიძე კომისიის წევრი                                    
5 71 ეკატერინე ქარჩხაძე მოადგილე                                          

5 72 ლია გაბრიაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
5 72 ინეზა ღვალაძე კომისიის მდივანი                                  
5 72 ნათელა კინწურაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 72 ელისო აფხაზავა კომისიის წევრი                                    
5 72 ლიანა ნიკოლაიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 72 ლეილა კვეზერელი კომისიის წევრი                                    



5 72 ავთანდილ წკრიალაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 72 ქეთევან ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
5 72 რევაზ კინწურაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 72 ლალი მაზიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 72 ელენე სალხინაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 72 რეგინა ხაჩატუროვი კომისიის წევრი                                    
5 72 ლილი გაბრიჭიძე მოადგილე                                          

5 73 ინგა
ლეფსვერიძე-
ქადაგიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              

5 73 მზიურ გურგულიანი კომისიის მდივანი                                  
5 73 ირინე ხუბუა კომისიის წევრი                                    
5 73 ანა ნერსეზაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 73 ნინო დოლაბერიძე კომისიის წევრი                                    
5 73 მარინა პეტრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 73 ვაჟა არსოშვილი კომისიის წევრი                                    
5 73 ლალი მარტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 73 ერეკლე კურტანიძე კომისიის წევრი                                    
5 73 სუზანა გრიგორიანი კომისიის წევრი                                    
5 73 გურამ ტარტარაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 73 იანა ფეოდოსიდი კომისიის წევრი                                    
5 73 ბელა ბარავი მოადგილე                                          

5 74 თამარ ბუჯიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 74 შორენა ქიმერიძე კომისიის მდივანი                                  
5 74 იზოლდა ჯობავა კომისიის წევრი                                    
5 74 მიხეილ ლომიძე კომისიის წევრი                                    
5 74 მამია სარდანაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 74 ნათია გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 74 ვიოლეტა ვოსკანოვა კომისიის წევრი                                    
5 74 ლუარა ტაბაღუა კომისიის წევრი                                    
5 74 ნატო ლეკვეიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 74 ნინო მამაცაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 74 თეა ნატროშვილი კომისიის წევრი                                    
5 74 თამარ ხუბულური კომისიის წევრი                                    
5 74 ეკა რობაქიძე მოადგილე                                          

5 75 შორენა კვინტრაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
5 75 მზია ნინუა კომისიის მდივანი                                  
5 75 ხვიჩა სუხიშვილი კომისიის წევრი                                    



5 75 ირმა სარალიძე კომისიის წევრი                                    
5 75 მზია თეთრაძე კომისიის წევრი                                    
5 75 გულნარა ანთიძე კომისიის წევრი                                    
5 75 თამთა ხურციძე კომისიის წევრი                                    
5 75 იამზე ყრუაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 75 თამარ ბაღოშვილი კომისიის წევრი                                    
5 75 ნინო ბოცვაძე კომისიის წევრი                                    
5 75 გიორგი გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
5 75 თეონა ჟვანია კომისიის წევრი                                    
5 75 ხათუნა ერაძე მოადგილე                                          

5 76 მერი გოგებაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 76 ნინო მამაცაშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 76 ლამარა ორაგველიძე კომისიის წევრი                                    
5 76 თამარი დალაქიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 76 მედეა ჩოკოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 76 სერგო მენაბდიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 76 მზია კეჟერაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 76 ციცინო ხარატიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 76 ზინაიდა ობოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 76 ლაშა ქიქავა კომისიის წევრი                                    
5 76 მაკა ჩახვაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 76 ომარ ჩომახიძე კომისიის წევრი                                    
5 76 გულნარა მასურაშვილი მოადგილე                                          

5 77 ლაშა კლდიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 77 ეკატერინე ავალიანი კომისიის მდივანი                                  
5 77 თამარი ჯვარშეიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 77 თორნიკე კლდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 77 დარეჯანი გოგნაძე კომისიის წევრი                                    
5 77 ლარისა სამუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 77 ცირა გველესიანი კომისიის წევრი                                    
5 77 ნინო კოკორაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 77 ირაკლი კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
5 77 ნინო ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    

5 77 ალექსანდრე ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
5 77 ეკატერინე შერაზადიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 77 გიორგი ბაქრაძე მოადგილე                                          



5 78 მარიამ ელერდაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
5 78 ლეილა კოპალეიშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 78 იზაბელა ოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 78 თამარ ოსიყმაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 78 გიორგი შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
5 78 თეა პეტრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 78 მზია ლოცულაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 78 სალომე მაცაბერიძე კომისიის წევრი                                    
5 78 მზია პირველი კომისიის წევრი                                    
5 78 თინიკო ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
5 78 მაია შალაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 78 ელენე ჯორბენაძე კომისიის წევრი                                    
5 78 ლამარა კუჭავა მოადგილე                                          

5 79 ანდრო დვალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
5 79 ლელა ხათრიძე კომისიის მდივანი                                  
5 79 ნანა მანასაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 79 მარიამი ჭერაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 79 დავით ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    
5 79 მდინარა ნოღაიდელი კომისიის წევრი                                    
5 79 ლალი ღარიბაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 79 ნანული ციგრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 79 ლასიკო აბუთიძე კომისიის წევრი                                    
5 79 გენადი ასრატიანი კომისიის წევრი                                    
5 79 თამარ ზაქუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 79 მაია წამალაძე კომისიის წევრი                                    
5 79 რევაზ ქათიბაშვილი მოადგილე                                          

5 80 ელენე კიკნაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
5 80 მარინე ოთარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
5 80 მაია დავითაია კომისიის წევრი                                    
5 80 ფატმან აბუთიძე კომისიის წევრი                                    

5 80 ნაზიბროლა ბარჯაძე კომისიის წევრი                                    
5 80 ხათუნა შუბლაძე კომისიის წევრი                                    
5 80 ირინე ბერიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 80 თინათინ შველიძე კომისიის წევრი                                    
5 80 გოგი დანელია კომისიის წევრი                                    



5 80 ვიოლა ზაქარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
5 80 იური მაზიაშვილი კომისიის წევრი                                    
5 80 ელა მანუკიანი კომისიის წევრი                                    
5 80 მაია თანდილაშვილი მოადგილე                                          

6 1 გივი ზედგინიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 1 ირინე მაჭავარიანი კომისიის მდივანი                                  
6 1 გიორგი ჩიტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 1 მაყვალა მკერვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 1 ნოდარ ჟვანია კომისიის წევრი                                    
6 1 ამირან ლურსმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 1 მზევინარ უგრეხელიძე კომისიის წევრი                                    
6 1 მარინა ადუაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 1 სალომე აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 1 მარინე გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 1 შორენა როსნაძე კომისიის წევრი                                    
6 1 ლინდა ყაველაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 1 ქეთევან წაქაძე მოადგილე                                          

6 2 მადონა ხუციძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 2 სალომე სულუხია კომისიის მდივანი                                  
6 2 ლელა ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
6 2 ქეთევან ამონაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 2 თეა დავითაძე კომისიის წევრი                                    
6 2 ლალი გოისაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 2 გიორგი თევდორაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 2 ლელა ზაალიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 2 ნონა გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
6 2 ლელა მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 2 ეკატერინე ნიკოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 2 ლია რუსიეშვილი კომისიის წევრი                                    
6 2 ნინო აფციაური მოადგილე                                          

6 3 ნინო გაბიცინაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 3 სოფიო იაშვილი კომისიის მდივანი                                  

6 3 ავთანდილი ტაბუცაძე კომისიის წევრი                                    
6 3 გოჩა ლობჯანიძე კომისიის წევრი                                    
6 3 ქეთევან მჭედლური კომისიის წევრი                                    



6 3 მაკა კასრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 3 ელიზა გამყრელიძე კომისიის წევრი                                    
6 3 ირინე გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
6 3 მამუკა ვაჭარაძე კომისიის წევრი                                    
6 3 გია იოსელიანი კომისიის წევრი                                    
6 3 გიორგი სიყმაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 3 ნათია ხვედელიძე კომისიის წევრი                                    
6 3 კახაბერ ბერიძე მოადგილე                                          

6 4 ლევან უგრეხელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 4 ზურაბ ბერაძე კომისიის მდივანი                                  
6 4 ნიკოლოზ ნატროშვილი კომისიის წევრი                                    
6 4 რუბენ ბარამიძე კომისიის წევრი                                    
6 4 მაკა სუხიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 4 ლელა იაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 4 ირმა კაჭარავა კომისიის წევრი                                    
6 4 ლუნა დარჩიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 4 თამარ გელბახიანი კომისიის წევრი                                    
6 4 ბაგრატ ყაველაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 4 ვახტანგ ყაველაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 4 ლალი ცხოვრებაძე კომისიის წევრი                                    
6 4 ნუნუ კიკვაძე მოადგილე                                          

6 5 დარიკო ხურცილავა კომისიის თავმჯდომარე                              
6 5 ია ძამაშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 5 ნანა ბეგაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 5 ნიკოლოზ გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
6 5 ნათელა ამონაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 5 მამუკა ჯანაშია კომისიის წევრი                                    
6 5 შოთა ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
6 5 ლეილა ბურაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 5 ფიქრია გოგილაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 5 თეა გრძელიძე კომისიის წევრი                                    
6 5 ნატალია მირინაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 5 ეკა სურამელაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 5 თამარ სვანიძე მოადგილე                                          

6 6 ხათუნა ხარძიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 6 ეკატერინე ელიაური კომისიის მდივანი                                  



6 6 მარინე გიუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 6 გულნაზ გაბისონია კომისიის წევრი                                    
6 6 შორენა ონიანი კომისიის წევრი                                    
6 6 მამუკა ბარსონიძე კომისიის წევრი                                    
6 6 ნიკიფორე გორდელაძე კომისიის წევრი                                    
6 6 ლიანა მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
6 6 ლიანა აკოფაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 6 ნათია გიორგობიანი კომისიის წევრი                                    
6 6 ნატალია მახარაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 6 ნუნუ მუჩიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 6 თამთა კაჭახიძე მოადგილე                                          

6 7 მაია ტურაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 7 დალი კობახიძე კომისიის მდივანი                                  
6 7 ნინო ბეგაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 7 ზაირა კურკუმული კომისიის წევრი                                    
6 7 ბექა წიკლაური კომისიის წევრი                                    
6 7 ქეთინო მარტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 7 კარინა კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
6 7 ლალი კაცაძე კომისიის წევრი                                    
6 7 მზია ბარკალაია კომისიის წევრი                                    
6 7 მარიამი მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 7 ლალი წითლაური კომისიის წევრი                                    
6 7 ნანა ხუჭუა კომისიის წევრი                                    
6 7 მაია კურკუმული მოადგილე                                          

6 8 ნანა ღუდუშაური კომისიის თავმჯდომარე                              
6 8 ირმა ხანიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 8 მაია დონდუაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 8 შორენა ქიმაძე კომისიის წევრი                                    
6 8 თეიმურაზ გულაღაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 8 ანიკო ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
6 8 მაია გურგენიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 8 მანანა ივანიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 8 ლამარა იაკობაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 8 ნინო კურკუმული კომისიის წევრი                                    
6 8 ლიანა ლუაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 8 ლელა სადაღაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 8 ეთერი ჟიჟიაშვილი მოადგილე                                          



6 9 იზოლდა ფიფია კომისიის თავმჯდომარე                              
6 9 ქეთევან ნანავა კომისიის მდივანი                                  
6 9 ნინო ლანჩავა კომისიის წევრი                                    
6 9 მირანდა ქურცაძე კომისიის წევრი                                    
6 9 სოფიო კობერიძე კომისიის წევრი                                    
6 9 ინგა კორტავა კომისიის წევრი                                    
6 9 გიული გამდლიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 9 მარი გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 9 თამარ გოგორიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 9 საბა ლაცაბიძე კომისიის წევრი                                    
6 9 ზურაბ სულუაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 9 ნაირა ღუღუნიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 9 ნუნუ ნებიერიძე მოადგილე                                          

6 10 ლეილა სხირტლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 10 მაია კაკაბაძე კომისიის მდივანი                                  
6 10 მარტა ქურასბედიანი კომისიის წევრი                                    
6 10 ნონა ყამბარაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 10 ხატია მერმანიშვილი კომისიის წევრი                                    

6 10 ვლადიმერი სვანიძე კომისიის წევრი                                    
6 10 მერაბი ფერაძე კომისიის წევრი                                    
6 10 ნანა რატიანი კომისიის წევრი                                    
6 10 ნელი გრძელიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 10 მაია ლაბაძე კომისიის წევრი                                    
6 10 ლალი ლეკიშვილი კომისიის წევრი                                    

6 10 გალაქტიონი ხიდეშელი კომისიის წევრი                                    
6 10 ირმა ნადირაძე მოადგილე                                          

6 11 ლალი მეზვრიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 11 გვანცა ქაჯაია კომისიის მდივანი                                  
6 11 გელა ნარსია კომისიის წევრი                                    
6 11 ფატიმა ჯანხოთელი კომისიის წევრი                                    
6 11 ჟუჟუნა ცხვირავაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 11 ნინო თულაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 11 მალვინა მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
6 11 თინათინი აზნაურაშვილი კომისიის წევრი                                    



6 11 ირაკლი ბერაძე კომისიის წევრი                                    
6 11 ლენა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
6 11 ლამარა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
6 11 ეკატერინე ლომთათიძე კომისიის წევრი                                    
6 11 მიმოზა კაკაჩია მოადგილე                                          

6 12 ლაურა გრიგოლაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 12 თამარა ზარდიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 12 გიორგი ბიჩინაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 12 ლეილა ჭიკაძე კომისიის წევრი                                    
6 12 მარიკა მაჩაიძე კომისიის წევრი                                    
6 12 ნანი კუბლაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 12 ქეთევანი მწარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 12 თამარ აზნაურაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 12 თეონა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
6 12 მაია გაბიცინაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 12 ნინო გიგოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 12 ირმა ლაცაბიძე კომისიის წევრი                                    
6 12 ლენა ჩიქვილიძე მოადგილე                                          

6 13 ირინე ჭაბუკაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 13 ეთერ ნებაძე კომისიის მდივანი                                  
6 13 სერგო ხატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 13 რუსუდან გოცირიძე კომისიის წევრი                                    
6 13 ნელი ჯიჯიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 13 ჯაბა კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
6 13 ნათელა ტივაძე კომისიის წევრი                                    
6 13 ნუგზარ თაგვაძე კომისიის წევრი                                    
6 13 თინა ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
6 13 დოდო დიდებაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 13 ნათია ზედგინიძე კომისიის წევრი                                    
6 13 მაია ქარუმიძე კომისიის წევრი                                    
6 13 ირაკლი ლაბაძე მოადგილე                                          

6 14 ნანა ჩოხელი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 14 ნატო ოთიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 14 თეონა ბარკალაია კომისიის წევრი                                    
6 14 სოსო ჯალაღანია კომისიის წევრი                                    
6 14 მაკა ბუსხრიკიძე კომისიის წევრი                                    



6 14 ნატალია მარხვაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 14 გილდა მამადაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 14 ხათუნა ქარდავა კომისიის წევრი                                    
6 14 ლილი გოგოლაური კომისიის წევრი                                    
6 14 მაია იაკობაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 14 ნათია მეზვრიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 14 ვახტანგი შალიბაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 14 მარინა კაკალაშვილი მოადგილე                                          

6 15 მანანა მოდებაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 15 ქეთევანი ფანცულაია კომისიის მდივანი                                  
6 15 ბესიკი შენგელია კომისიის წევრი                                    
6 15 აზა ნაცვალაძე კომისიის წევრი                                    
6 15 ელგუჯა მანწკავა კომისიის წევრი                                    
6 15 თამარ ჭაჭუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 15 ირა ბელთაძე კომისიის წევრი                                    
6 15 ნაირა ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 15 თამარ ტუღუში კომისიის წევრი                                    
6 15 მედეა ივანიძე კომისიის წევრი                                    
6 15 თამარი შალიბაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 15 დავით ხიდეშელი კომისიის წევრი                                    
6 15 სალომე თავართქილაძე მოადგილე                                          

6 16 დავით გოგატიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 16 თეონა დონაძე კომისიის მდივანი                                  
6 16 ლეილა მღვდელაძე კომისიის წევრი                                    
6 16 ზეინაბ გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 16 დავით ეცადაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 16 ალექსი ნიკოლაიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 16 სოფიო ქადაგიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 16 ლიანა ლომსაძე კომისიის წევრი                                    
6 16 ინგა ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
6 16 ეკატერინე ახსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 16 თამარი ვეშაპიძე კომისიის წევრი                                    
6 16 თამარ მარგებაძე კომისიის წევრი                                    
6 16 მადონა კაპანაძე მოადგილე                                          

6 17 დოდო თხელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 17 ნინო ღანიაშვილი კომისიის მდივანი                                  



6 17 ალექსი ფანჯაკიძე კომისიის წევრი                                    
6 17 მარიამ ტურაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 17 ეთერი ვალიშვილი კომისიის წევრი                                    

6 17 ავთანდილი წერეთელი კომისიის წევრი                                    
6 17 მამუკა კაკულია კომისიის წევრი                                    
6 17 ციალა კაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 17 ლია აბესაძე კომისიის წევრი                                    
6 17 ნიკოლოზ ვაზაგაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 17 ლელა კანდელაკი კომისიის წევრი                                    
6 17 გიორგი ნაფეტვარიძე კომისიის წევრი                                    
6 17 ბექა ქობალია მოადგილე                                          

6 18 მამუკა გიგინეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 18 თამთა ლაღიძე კომისიის მდივანი                                  
6 18 მთვარისა სუხიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 18 მზია ახსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 18 აზა ხოტივრიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 18 თინათინ ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
6 18 ეკატერინე კახაბრიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 18 მანანა ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
6 18 ნათია ნაცვლიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 18 ჯონი წულუკიძე კომისიის წევრი                                    
6 18 ნათია ხუბაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 18 მაია ჯანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 18 ბესიკ გოგატიშვილი მოადგილე                                          

6 19 მადლენა ხარაიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 19 თეა ბურჯალიანი კომისიის მდივანი                                  
6 19 ვალიკო ყველაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 19 ნინო წიკლაური კომისიის წევრი                                    
6 19 ლილი ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
6 19 ქეთინო ჩიბაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 19 თათია ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
6 19 ლეილა მუნჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 19 მზია სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    
6 19 თინათინ გომარელი კომისიის წევრი                                    
6 19 ქეთევან ნარინდოშვილი კომისიის წევრი                                    
6 19 ქეთევან შენგელია კომისიის წევრი                                    



6 19 მარინე კირვალიძე მოადგილე                                          

6 20 ბესიკი ზედგინიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 20 მაია ხადური კომისიის მდივანი                                  
6 20 ეკატერინე თევდორაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 20 ლიანა ტაკიძე კომისიის წევრი                                    
6 20 ინგა ჩიტაია კომისიის წევრი                                    
6 20 მარინა სუჯაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 20 ლუიზა გეგელია კომისიის წევრი                                    
6 20 ნათია ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
6 20 მარინა ბუზარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 20 ნინო მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
6 20 ხათუნა მღვდელაძე კომისიის წევრი                                    
6 20 ანა მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 20 მარინე ნანობაშვილი მოადგილე                                          

6 21 ერნა მუმლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 21 ინგა შათირიშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 21 იანა ეგიაზაროვი კომისიის წევრი                                    
6 21 მანანა ზერეკიძე კომისიის წევრი                                    
6 21 ნანა გაგუა კომისიის წევრი                                    
6 21 თენგიზ მელიქიძე კომისიის წევრი                                    
6 21 მარიამი ბადარაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 21 თამარი ბელთაძე კომისიის წევრი                                    
6 21 ნანა გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 21 გიორგი აზარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 21 ხათუნა აფციაური კომისიის წევრი                                    
6 21 ვასილ ჯანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 21 ლეილა სულხანიშვილი მოადგილე                                          

6 22 მიხეილ დავითაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 22 მაია გოგოლაძე კომისიის მდივანი                                  
6 22 რუსუდან დოლიძე კომისიის წევრი                                    
6 22 ლიანა კუპრეიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 22 თომა ქემოკლიძე კომისიის წევრი                                    
6 22 თეა მილაძე კომისიის წევრი                                    
6 22 დოდო ბეგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 22 ჟუჟუნა გაგოევი კომისიის წევრი                                    
6 22 ეკატერინე გერსამია კომისიის წევრი                                    



6 22 ლიანა კიკვიძე კომისიის წევრი                                    
6 22 მარინა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
6 22 მაგული შეყლაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 22 ფიქრია ჩახნაშვილი მოადგილე                                          

6 23 თამარ გალეგაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 23 ნანა ხადური კომისიის მდივანი                                  
6 23 დიანა კაკაურიძე კომისიის წევრი                                    
6 23 ინესა კირიანოვი კომისიის წევრი                                    
6 23 ზურაბ ჩხიროძე კომისიის წევრი                                    
6 23 ნინო რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
6 23 მარინა მელაძე კომისიის წევრი                                    
6 23 ნინო მელაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 23 ნათია გოგაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 23 ნათელა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
6 23 მაია მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
6 23 ნინო ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
6 23 ნინო ყაულაშვილი მოადგილე                                          

6 24 მზია ცხოვრებაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 24 ია მარანელი კომისიის მდივანი                                  
6 24 ნინო მურუსიძე კომისიის წევრი                                    
6 24 ანა ქოქაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 24 სოფიო ფეოფილაქტოსი კომისიის წევრი                                    
6 24 ირინე ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
6 24 ზოია ჩხეტიანი კომისიის წევრი                                    
6 24 თამარი ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    
6 24 ერიკ ნაზარიანი კომისიის წევრი                                    
6 24 ოლია სუარიძე კომისიის წევრი                                    
6 24 ანზორი ქართველიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 24 ლუიზა შუბაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 24 ეთერი აბესაძე მოადგილე                                          

6 25 ალექსანდრე მაჩკალოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 25 მეგი კოკაური კომისიის მდივანი                                  
6 25 თამილა თათულაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 25 დალი ინასარიძე კომისიის წევრი                                    
6 25 მარიამი კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
6 25 დალი სარალიძე კომისიის წევრი                                    



6 25 ნანა დოლიძე კომისიის წევრი                                    
6 25 გვანცა კურცხალია კომისიის წევრი                                    
6 25 ხათუნა აბესაძე კომისიის წევრი                                    
6 25 ქეთევან ტურიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 25 თინათინი ფილაური კომისიის წევრი                                    
6 25 ლიანა ჩხარტიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 25 მზია ედიშერაშვილი მოადგილე                                          

6 26 ნინო ფილაური კომისიის თავმჯდომარე                              
6 26 ვანო ჯანიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 26 ნანი კალანდია კომისიის წევრი                                    
6 26 ნანა ბუიღლიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 26 ნათია გუგეშაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 26 ნანა გეგეჭკორი კომისიის წევრი                                    
6 26 მაია ნარინდოშვილი კომისიის წევრი                                    
6 26 მანანა ჩოხელი კომისიის წევრი                                    
6 26 თენგიზ დობორჯგინიძე კომისიის წევრი                                    
6 26 სალომე გოცაძე კომისიის წევრი                                    
6 26 ნათია მოსიძე კომისიის წევრი                                    
6 26 ვახტანგი მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 26 მარინე ბროლაშვილი მოადგილე                                          

6 27 დალი მინდიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 27 შორენა კოპალეიშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 27 გიორგი ბაგალიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 27 ირმა ირემაძე კომისიის წევრი                                    
6 27 მარი ლურსმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 27 ელენე ნადირაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 27 სოფიო ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    
6 27 მანანა მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 27 სალომე ალადაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 27 თეონა კუნელაური კომისიის წევრი                                    
6 27 ლალი მიდელაური კომისიის წევრი                                    
6 27 ლია ჩიბურდანიძე კომისიის წევრი                                    
6 27 ლალი მინდიაშვილი მოადგილე                                          

6 28 დოდო ხარშილაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 28 ნინო კახურაშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 28 ზაირა ტარტარაშვილი კომისიის წევრი                                    



6 28 ნინო ლომინაძე კომისიის წევრი                                    
6 28 მარიამი ჯერენაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 28 ნინო ბზიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 28 გია მაღლაფერიძე კომისიის წევრი                                    
6 28 თამარ ჯანჯღავა კომისიის წევრი                                    
6 28 მარინა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
6 28 ციური მამაგულაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 28 ნინო პაპასკირი კომისიის წევრი                                    
6 28 ნაირა ჩომახაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 28 ქეთევან მსხვილიძე მოადგილე                                          

6 29 მარინე მაჩაბლიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 29 თენგიზი შურღაია კომისიის მდივანი                                  
6 29 ია კეკელია კომისიის წევრი                                    
6 29 დალი შიშნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 29 მარიამ გამცემლიძე კომისიის წევრი                                    
6 29 მარიამ გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 29 მანანა ფარცვანია კომისიის წევრი                                    
6 29 დავითი არველაძე კომისიის წევრი                                    
6 29 ესმა თათარაიძე კომისიის წევრი                                    
6 29 ლაშა თორია კომისიის წევრი                                    
6 29 თამარ იორამაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 29 მზია ხატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 29 ელისო ბოგვერაძე მოადგილე                                          

6 30 რეზო ნინუა კომისიის თავმჯდომარე                              

6 30 ავთანდილი ყვავილაშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 30 ნინო ბულგადაროვი კომისიის წევრი                                    
6 30 ნინო ღვინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 30 ნაზი ჩხეტიანი კომისიის წევრი                                    
6 30 ანა მღებრიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 30 აკაკი გველესიანი კომისიის წევრი                                    
6 30 ელისაბედი ბარამია კომისიის წევრი                                    
6 30 მარიამ მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
6 30 ბექა საღარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 30 დავითი ყვავილაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 30 ზაქარია ჯავახიძე კომისიის წევრი                                    
6 30 თეა ფოცხვერია მოადგილე                                          



6 31 გიორგი კურტანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 31 ეკატერინე ფეიქრიშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 31 ბესო ალავერდაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 31 მარინა ღვინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 31 კლარა ჩხეტიანი კომისიის წევრი                                    
6 31 თამარ ციხიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 31 ზაირა მარხულია კომისიის წევრი                                    
6 31 ჟანა ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
6 31 ეკა ბლიაძე კომისიის წევრი                                    
6 31 იოსები დარსაველიძე კომისიის წევრი                                    
6 31 ეთერი ლომიძე კომისიის წევრი                                    
6 31 ფატიმა ჯულაყიძე კომისიის წევრი                                    
6 31 ნატო ფარეიშვილი მოადგილე                                          

6 32 ალექსანდრე ფეიქრიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 32 გულნაზი აბესაძე კომისიის მდივანი                                  
6 32 მანანა მაჩაიძე კომისიის წევრი                                    
6 32 ლია გარსევანიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 32 ლია ლაბაძე კომისიის წევრი                                    
6 32 ირმა ბიძინაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 32 ნანა შარმიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 32 მარინა ბურდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 32 ხათუნა გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 32 ნანული მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 32 ნია ფირაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 32 მანანა ხატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 32 ვაჟა ფიცხელაური მოადგილე                                          

6 33 გივი ლაშხია კომისიის თავმჯდომარე                              
6 33 ქეთევან ხმალაძე კომისიის მდივანი                                  
6 33 მარი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
6 33 ზურაბი ჯოჯუა კომისიის წევრი                                    
6 33 ლია ბურდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 33 დარეჯან კობახიძე კომისიის წევრი                                    
6 33 ციცინო შუკაკიძე კომისიის წევრი                                    
6 33 თეონა კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
6 33 როზა ლელაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 33 გულნაზი ოდოშაშვილი კომისიის წევრი                                    



6 33 მარიკა სულაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 33 ნანული ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
6 33 ინგა კურტანიძე მოადგილე                                          

6 34 ნუგზარ დავითაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 34 თეონა ლუტიძე კომისიის მდივანი                                  
6 34 ხათუნა ტარუღიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 34 თამთა ლაგაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 34 თამაზი ვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 34 მურადი დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 34 თამარ აბულაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 34 თათია ბაიდაური კომისიის წევრი                                    
6 34 ლალი ბერეკაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 34 ნინელი გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 34 ქეთევან დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 34 ნანული ჯაშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 34 რუსუდანი ფოლადაშვილი მოადგილე                                          

6 35 მარინა ჩუბინიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 35 სოფიო მაისურაძე კომისიის მდივანი                                  
6 35 ქეთევან დოღონაძე კომისიის წევრი                                    
6 35 გულიადა ჯიჯეიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 35 თათია ცანავა კომისიის წევრი                                    
6 35 ლორინა კურტანიძე კომისიის წევრი                                    
6 35 მზია ზუმბაძე კომისიის წევრი                                    
6 35 ირმა ჩიხრაძე კომისიის წევრი                                    
6 35 ფატმანი ლურსმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 35 მედეა გოცაძე კომისიის წევრი                                    
6 35 ნატალია დარჩია კომისიის წევრი                                    
6 35 ვერა ჟამურაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 35 ირაკლი არბოლიშვილი მოადგილე                                          

6 36 ლელა უსუფაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 36 მანანა დავითაშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 36 მაია ბერბიჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 36 შორენა არღვლიანი კომისიის წევრი                                    
6 36 ხათუნა მინაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 36 მაკა ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
6 36 მარიკა მანდარია კომისიის წევრი                                    



6 36 მზია ელიზბარაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 36 მარიამი მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 36 გიორგი ნონიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 36 ლევან ფრიდონიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 36 დალი ჩოხელი კომისიის წევრი                                    
6 36 ეკა ონაშვილი მოადგილე                                          

6 37 ციცინო მათიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 37 ელგა აბრამიშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 37 მზია მირონაძე კომისიის წევრი                                    
6 37 მზია ჭიკაძე კომისიის წევრი                                    
6 37 მირანდა ხურციძე კომისიის წევრი                                    
6 37 ნათია მელელაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 37 ცისანა გვაზავა კომისიის წევრი                                    
6 37 ელენე ელაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 37 ლიანა დუდაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 37 ნანა მარღიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 37 მარიამ ღარიბაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 37 მარინე შალვაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 37 მზია მთიულიშვილი მოადგილე                                          

6 38 ვახტანგი პერტია კომისიის თავმჯდომარე                              
6 38 ბორენა მატკავა კომისიის მდივანი                                  
6 38 ნანა გოთუა კომისიის წევრი                                    
6 38 ნანი კავილაძე კომისიის წევრი                                    
6 38 მანანა ქადაგიძე კომისიის წევრი                                    
6 38 თემურ გოგობერიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 38 ეკატერინე ქიზიყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 38 ზვიად გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
6 38 გურამ ბარჯაძე კომისიის წევრი                                    
6 38 მანანა ბარჯაძე კომისიის წევრი                                    
6 38 ასია სილიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 38 შორენა ფილია კომისიის წევრი                                    
6 38 ირინე ჭიკაძე მოადგილე                                          

6 39 შოთა ბუაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 39 მზია           მაჭავარიანი              კომისიის მდივანი                                  
6 39 ნუგზარ ვეკუა კომისიის წევრი                                    
6 39 ციცინო წიქორია კომისიის წევრი                                    



6 39 მარინე ყაველაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 39 ქეთევან ჩალათაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 39 ინა არაქელოვი კომისიის წევრი                                    
6 39 ელისაბედ გოზალიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 39 ნათია ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
6 39 გაიოზ გაგოშიძე კომისიის წევრი                                    
6 39 ნათია გოგოლაური კომისიის წევრი                                    
6 39 მიხეილ მაძღარაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 39 ნინო სამხარაძე მოადგილე                                          

6 40 ამალია ფაჩულია კომისიის თავმჯდომარე                              
6 40 ხატია ტადაშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 40 ირინე თავბერიძე კომისიის წევრი                                    
6 40 რობინზონ გოდერძიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 40 ბერდია გაზდელიანი კომისიის წევრი                                    
6 40 ირა ლაბუჩიძე კომისიის წევრი                                    
6 40 ტატიანა რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
6 40 მარინე ანიაშვილი-შონია კომისიის წევრი                                    
6 40 ქეთევანი ბაგრატაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 40 მედეა ბახტაძე კომისიის წევრი                                    
6 40 ქუჩუკი გაბრუაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 40 მანანა დათუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 40 ლეილა ჭიკაძე მოადგილე                                          

6 41 მამუკა დემეტრაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 41 თამარი კალანდაძე კომისიის მდივანი                                  
6 41 ზაზა ზითანიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 41 ირმა არჯევანიძე კომისიის წევრი                                    
6 41 მარია პაიჭაძე კომისიის წევრი                                    
6 41 ამირან რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
6 41 სვეტლანა ფაჩულია კომისიის წევრი                                    
6 41 ნინო გოგოსაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 41 ქეთევან ედიბერიძე კომისიის წევრი                                    
6 41 ნათია მარგალიტაძე კომისიის წევრი                                    
6 41 ნარგიზა წერეთელი კომისიის წევრი                                    
6 41 დალი ჯაჭვაძე კომისიის წევრი                                    
6 41 მაია თათარაშვილი მოადგილე                                          

6 42 ელდარი ცუცქირიძე კომისიის თავმჯდომარე                              



6 42 მარიამი მკერვალი კომისიის მდივანი                                  
6 42 მარიამი ხოსიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 42 ნანული ვართანიანი კომისიის წევრი                                    
6 42 გვანცა ფეიქრიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 42 გიორგი ირომაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 42 ეკატერინე მამარდაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 42 ლუსინე შახბაზიანი კომისიის წევრი                                    
6 42 ნანა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
6 42 ნინო კობიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 42 ირმა ტურიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 42 მავარი ჩეკურიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 42 გულიკო ხოსიტაშვილი კომისიის წევრი                                    

6 43 ჯემალი კვირკვაია კომისიის თავმჯდომარე                              
6 43 ნუნუ ბებია კომისიის მდივანი                                  
6 43 ნანა მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
6 43 ლეილა თუშიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 43 ნათელა ბლიაძე კომისიის წევრი                                    
6 43 ნანა ონიანი კომისიის წევრი                                    
6 43 ნინო ჭითანავა კომისიის წევრი                                    

6 43 დეზდემონა დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
6 43 ციცინო თარხნიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 43 მაია მშვენიერიძე კომისიის წევრი                                    
6 43 მარინა შანიძე კომისიის წევრი                                    
6 43 ნანი ჯღარკავა კომისიის წევრი                                    

6 43 თამარ
სიბაშვილი-
ხატისაშვილი მოადგილე                                          

6 44 გიორგი შუბითიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 44 ნანი სულავა კომისიის მდივანი                                  
6 44 ქეთინო სახეჩიძე კომისიის წევრი                                    
6 44 გულიზა შეყელაძე კომისიის წევრი                                    
6 44 თალიკო ნავროზაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 44 ეთერი დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
6 44 ამირან მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
6 44 თეა გერგედავა კომისიის წევრი                                    
6 44 ნათია კევლიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 44 თამარ კობიაშვილი კომისიის წევრი                                    



6 44 ლიანა როსტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 44 ლევან ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    
6 44 თეა ხუტაშვილი მოადგილე                                          

6 45 მაია ქვათაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 45 ლუბა ილიაევი კომისიის მდივანი                                  
6 45 მარიამი მელაძე კომისიის წევრი                                    
6 45 ნინო ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
6 45 თამრიკო გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 45 სოფიო ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
6 45 ვენერა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
6 45 თეო ფირცხალავა კომისიის წევრი                                    
6 45 ნანა ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
6 45 ნათია ბეჟუაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 45 თეონა ნადაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 45 თამარ ცხომელიძე კომისიის წევრი                                    
6 45 სოფიო ჭიკაიძე მოადგილე                                          

6 46 კარლო ჯიქიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 46 თამილა ლომჯარია კომისიის მდივანი                                  
6 46 მზია პაპიძე კომისიის წევრი                                    
6 46 ლაშა ქემერტელიძე კომისიის წევრი                                    
6 46 თეონა ზაქარაია კომისიის წევრი                                    
6 46 ლეილა შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
6 46 ფატმანი ცინაძე კომისიის წევრი                                    
6 46 ეკატერინე მოსია კომისიის წევრი                                    
6 46 ირმა სიორდია კომისიის წევრი                                    
6 46 მაგული ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
6 46 მაია ტურიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 46 ეკატერინე შიხიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 46 ლია ბობოხიძე მოადგილე                                          

6 47 ინგა გურჯიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 47 შორენა გიორგაშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 47 თეიმურაზ თევზაძე კომისიის წევრი                                    
6 47 თამთა დარასელია კომისიის წევრი                                    
6 47 გურამ კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
6 47 თამარი საღინაძე კომისიის წევრი                                    
6 47 ნინო მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    



6 47 ნათია ნაცვალაძე კომისიის წევრი                                    
6 47 სოფიო გოცირიძე კომისიის წევრი                                    
6 47 ნათია კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
6 47 ინგული რამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 47 გურამი საგინაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 47 ნოდარ ეგრისელაშვილი მოადგილე                                          

6 48 გია ყუფარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 48 თინათინი ივანიშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 48 ლალი ვაჭრიძე კომისიის წევრი                                    
6 48 ნათელა ოთარაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 48 მარიანა ციყელაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 48 თამაზ დიხამინჯია კომისიის წევრი                                    
6 48 ზურაბ შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
6 48 მზია ეპიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 48 თამაზ ბეგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 48 დალი კბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 48 მარინე მასურაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 48 მზევინარ სადუნიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 48 ანა გიგანი მოადგილე                                          

6 49 მაია ხეჩიკაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 49 ანა მელიქიშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 49 მარინე ქველაძე კომისიის წევრი                                    
6 49 ნელი გამგებელი კომისიის წევრი                                    
6 49 დარეჯან მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
6 49 გიორგი ბურთიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 49 ნინო ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 49 მაკა პაპიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 49 ნოდარ მაკასარაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 49 ლელა მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
6 49 გიორგი ხატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 49 სალომე ჯანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 49 თინათინ ბებიაშვილი მოადგილე                                          

6 50 ირმა წერეთელი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 50 ნინო სამხარაძე კომისიის მდივანი                                  
6 50 ლალი სუთიძე კომისიის წევრი                                    
6 50 ელისო ჯიქია კომისიის წევრი                                    



6 50 მანანა ცანკაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 50 თეო შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
6 50 ლაშა გოგაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 50 ვალერი არველაძე კომისიის წევრი                                    
6 50 ქრისტინა მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 50 ნიკოლოზ სირაძე კომისიის წევრი                                    
6 50 ფატმან შარიქაძე კომისიის წევრი                                    
6 50 ქეთევან ჯანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 50 რატი ჩიქვილიძე მოადგილე                                          

6 51 გიორგი სტურუა კომისიის თავმჯდომარე                              
6 51 თეონა ჩაჩუა კომისიის მდივანი                                  
6 51 ბაქარ გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 51 მადონა ბურძგლა კომისიის წევრი                                    
6 51 ნინო ცანავა კომისიის წევრი                                    
6 51 დალი ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
6 51 ეკა ფანჩულიძე კომისიის წევრი                                    
6 51 ინგა გუდაძე კომისიის წევრი                                    
6 51 ირაკლი თინაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 51 ტარიელ მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
6 51 მეგი საგინაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 51 ზეინაბ ფირცხალაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 51 ირმა მდინარაძე მოადგილე                                          

6 52 ლალი მერებაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 52 ლიანა აბრამოვი კომისიის მდივანი                                  
6 52 ჯენეტ ღვინჯილია კომისიის წევრი                                    
6 52 რამაზ კელენჯერიძე კომისიის წევრი                                    
6 52 ნინო ჩარკვიანი კომისიის წევრი                                    
6 52 თინა იობაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 52 დავით ალავიძე კომისიის წევრი                                    
6 52 თეა ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
6 52 ჯონი ნაფეტვარიძე კომისიის წევრი                                    
6 52 მზია ომიაძე კომისიის წევრი                                    
6 52 მარინე ყურშიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 52 ლერი შარაშენიძე კომისიის წევრი                                    
6 52 მზევინარი ზურაბიანი მოადგილე                                          

6 53 შალვა წიკლაური კომისიის თავმჯდომარე                              



6 53 ელზა ღვინაშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 53 დარეჯან შანშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 53 ნანა ქებურია კომისიის წევრი                                    
6 53 თამარ ქაჯაია კომისიის წევრი                                    
6 53 თეონა ჭანყოშვილი კომისიის წევრი                                    
6 53 მაია მახაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 53 სოფიო მაცაბერიძე კომისიის წევრი                                    
6 53 ნინო მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 53 ლალი ფაშალიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 53 ლილი ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 53 ნანა ცომაია კომისიის წევრი                                    

6 53 თეიმურაზი ცერცვაძე მოადგილე                                          

6 54 ასმათი კაპანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 54 ნათია გელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 54 სვეტლანა იგიტხანოვი კომისიის წევრი                                    
6 54 მანანა ნიბლაძე კომისიის წევრი                                    
6 54 ეთერი ფიცხელაური კომისიის წევრი                                    
6 54 მანანა პირადაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 54 მაკა ზოიძე კომისიის წევრი                                    
6 54 მზექალა მენაბდე კომისიის წევრი                                    
6 54 ლუდმილა თავაძე კომისიის წევრი                                    
6 54 ნინო ლუაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 54 მაგული შოშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 54 თამარ ძაძამია კომისიის წევრი                                    
6 54 ნათელა აფციაური მოადგილე                                          

6 55 თამარი კოპალიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 55 ელო შაქარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 55 მარინე ვეკუა კომისიის წევრი                                    

6 55 კონსტანტინე მახარაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 55 სოფიო ლემონჯავა კომისიის წევრი                                    
6 55 მაკა პაპიძე კომისიის წევრი                                    
6 55 ასია არუთინიანი კომისიის წევრი                                    
6 55 ტატიანა ბიბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 55 ნათელა მთავარაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 55 ლია ნატროშვილი კომისიის წევრი                                    



6 55 ტანია რუხაძე კომისიის წევრი                                    
6 55 ნინელი ჯანყარაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 55 იზოლდა აბუაშვილი მოადგილე                                          

6 56 დიმიტრი კუპატაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 56 ბაჩანა არჯევანიძე კომისიის მდივანი                                  
6 56 ციური წიქარიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 56 თამარი რუაძე კომისიის წევრი                                    
6 56 ეთერი ჭანყოშვილი კომისიის წევრი                                    
6 56 ეკა მარღიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 56 ნინო დვალი კომისიის წევრი                                    
6 56 სოფიკო მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
6 56 გიორგი ბიჭოშვილი კომისიის წევრი                                    
6 56 ნინო საბაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 56 თინათინი ქველაძე კომისიის წევრი                                    
6 56 ქეთევანი წიკლაური კომისიის წევრი                                    
6 56 ხათუნა კლდიაშვილი მოადგილე                                          

6 57 რუსუდან ჯოხაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 57 სალომე შალვაშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 57 სოფიო კობრავა კომისიის წევრი                                    
6 57 ნონა ფოლადაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 57 ნანი კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
6 57 ოლღა ვაჭარაძე კომისიის წევრი                                    
6 57 მანანა შონია კომისიის წევრი                                    
6 57 ნუნუ ზუკაკიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 57 ქეთევანი ასლამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 57 ვიქტორ კირვალიძე კომისიის წევრი                                    
6 57 გვანცა მაზიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 57 მაია ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
6 57 ნატალია საგინაშვილი მოადგილე                                          

6 58 ბადრი გერლიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 58 თეონა თეთრაძე კომისიის მდივანი                                  
6 58 ნათელა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
6 58 თამილა რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
6 58 ნინო კორინთელი კომისიის წევრი                                    
6 58 კრისტინა მკრტიჩიან კომისიის წევრი                                    
6 58 მედეა ძაძუა კომისიის წევრი                                    



6 58 ნონა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
6 58 ბაჩანა გაჩეჩილაძე კომისიის წევრი                                    
6 58 ლიანა დარახჩევი კომისიის წევრი                                    
6 58 შორენა ცუხიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 58 მანანა ხეცურიანი კომისიის წევრი                                    
6 58 მელიტა ღიბრაძე მოადგილე                                          
6 59 ეკა უბერი კომისიის მდივანი                                  
6 59 ხათუნა გრძელიძე კომისიის წევრი                                    
6 59 თამაზი ფოლადაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 59 მერი ზურაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 59 მაია აბრამაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 59 ანი ბურთიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 59 ნინო ბიგვავა კომისიის წევრი                                    
6 59 მარიამ ესიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 59 ირინა გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 59 სალომე თაბუნიძე კომისიის წევრი                                    
6 59 თინათინ მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
6 59 მანუელა შაკაია კომისიის წევრი                                    
6 59 თენგიზ ჯაფარიძე მოადგილე                                          

6 60 მიმოზა მარგველიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 60 მზია გელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 60 რიმზი ბუთხაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 60 დალი უჩანეიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 60 ანა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
6 60 რიტა ნარსავიძე კომისიის წევრი                                    
6 60 მაგდა მგელაძე კომისიის წევრი                                    
6 60 ლანა კიპაროიძე კომისიის წევრი                                    
6 60 დავით გრიგოლია კომისიის წევრი                                    
6 60 ლიანა არაბული კომისიის წევრი                                    
6 60 დარეჯანი პაპუაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 60 მარიამი პაპუაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 60 ციცინო დოლიშვილი მოადგილე                                          

6 61 ციური ბულაური კომისიის თავმჯდომარე                              
6 61 რუსუდან ლომოური კომისიის მდივანი                                  
6 61 ციცინო ოთარაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 61 შალვა მირზიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 61 ჯონი კვიციანი კომისიის წევრი                                    



6 61 ნინო გაბათაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 61 გოგი ფანგანი კომისიის წევრი                                    
6 61 მაია აფციაური კომისიის წევრი                                    
6 61 ნინო ლაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 61 ლამზირა მერლანი კომისიის წევრი                                    
6 61 გვანცა მექვაბიძე კომისიის წევრი                                    
6 61 ლაშა სულთანიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 61 ნათია კერვალიშვილი მოადგილე                                          

6 62 მალხაზი მგელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 62 ლუბა სუდაძე კომისიის მდივანი                                  
6 62 ანდრო ბაბაჯანაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 62 ნუნუ ბეჟაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 62 ირმა ფილფანი კომისიის წევრი                                    
6 62 ვაჟა ბენიძე კომისიის წევრი                                    
6 62 რამაზი მუნჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 62 ნარგიზა ბუღაძე კომისიის წევრი                                    
6 62 ნანი გიგაური კომისიის წევრი                                    
6 62 ნანა ობოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 62 ნათია სირაძე კომისიის წევრი                                    
6 62 გიორგი ღვედაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 62 რუსუდანი ყარასაშვილი მოადგილე                                          

6 63 ზოია დევნოზაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 63 ირმა ზავრაშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 63 ეკატერინე ჭინჭარაული კომისიის წევრი                                    
6 63 ნანა მაღალდაძე კომისიის წევრი                                    
6 63 ეთერი ბრეგვაძე კომისიის წევრი                                    
6 63 თეონა წივილაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 63 მანანა კარგარეთელი კომისიის წევრი                                    
6 63 ნაილი კვინიკაძე კომისიის წევრი                                    
6 63 ნინო ყარაულიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 63 სალომე ყარაულიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 63 სოფიო ცინაძე კომისიის წევრი                                    
6 63 ლია ხმალაძე კომისიის წევრი                                    
6 63 ნათია მაისაშვილი მოადგილე                                          

6 64 ცირა ადიკაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 64 ნათელა აფციაური კომისიის მდივანი                                  



6 64 თამილა დათუკიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 64 აზა ძიძიგური კომისიის წევრი                                    
6 64 მანანა წიკლაური კომისიის წევრი                                    
6 64 ქრისტინე წივილაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 64 ირინა თიგიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 64 იოლანდა იორბალიდი კომისიის წევრი                                    
6 64 ლენა აფციაური კომისიის წევრი                                    
6 64 ნინო დარსალია კომისიის წევრი                                    
6 64 თამარ კობახიძე კომისიის წევრი                                    
6 64 თამარ სეფიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 64 ლალი ბოხუა მოადგილე                                          

6 65 გოდერძი თოდაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 65 თეა ნადირაძე კომისიის მდივანი                                  
6 65 ნათია ყიფშიძე კომისიის წევრი                                    
6 65 გიული ჯაღიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 65 სერგო კოხტაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 65 მაკა გიჯაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 65 ნინო ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
6 65 მარინე კორსავა კომისიის წევრი                                    
6 65 ნინო გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 65 ჯუნა გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
6 65 ქეთევან მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
6 65 მარინე მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
6 65 ქეთევან ბერბიჭაშვილი მოადგილე                                          

6 66 ლელა მემარნიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 66 მარიანა ჯანგებაშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 66 ნაირა ავაქიანი კომისიის წევრი                                    
6 66 თემურ კახიძე კომისიის წევრი                                    
6 66 დავით ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 66 თამარი ფლიონაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 66 ვალერი გელიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 66 მზია ცისკაძე კომისიის წევრი                                    
6 66 სოფიო ზურაბაული კომისიის წევრი                                    
6 66 ნათია კენჭუაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 66 ნათელა სულაბერიძე კომისიის წევრი                                    
6 66 ომარი ჯანგებაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 66 მარინე თათარაშვილი მოადგილე                                          



6 67 ლარისა ბერიანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 67 ირმა ბლიაძე კომისიის მდივანი                                  
6 67 ლამზირა ქავზინაძე კომისიის წევრი                                    
6 67 ლალი დაქიურიძე კომისიის წევრი                                    
6 67 ხატია ჯოჯუა კომისიის წევრი                                    
6 67 სოფიკო წივილაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 67 ირმა ფუხაშვილი კომისიის წევრი                                    

6 67 ცირა
ტუხაშვილი-
ბარდაველიძე კომისიის წევრი                                    

6 67 თამარი გვენცაძე კომისიის წევრი                                    
6 67 თამარი დევანოზიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 67 სოფიო დოდაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 67 თამილა მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
6 67 ჯუმბერი ღონიაშვილი მოადგილე                                          

6 68 ნათელა სულაბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 68 გოჩა ქისტაური კომისიის მდივანი                                  
6 68 გიორგი გოცირიძე კომისიის წევრი                                    
6 68 ნონა წივილაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 68 თამარი თიგიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 68 ელენე მძინარაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 68 დარიკო ზაზაძე კომისიის წევრი                                    
6 68 რუსუდან გიორგობიანი კომისიის წევრი                                    
6 68 გიორგი დავითაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 68 სოფიკო თოხაძე კომისიის წევრი                                    
6 68 ლიანა მუჯირიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 68 ქეთევან ქევხიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 68 გელა დეკანოსიძე მოადგილე                                          

6 69 ვახტანგი მიქელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 69 ეკატერინე ვაწაძე კომისიის მდივანი                                  
6 69 ვალერიანი ამირანაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 69 ნიკა რუხაძე კომისიის წევრი                                    
6 69 ბექა არაბული კომისიის წევრი                                    
6 69 ნათია არაბიძე კომისიის წევრი                                    
6 69 მაია ირემაძე-ბურნაძე კომისიის წევრი                                    
6 69 თამარ კვერენჩხილაძე კომისიის წევრი                                    
6 69 მარიამი აფციაური კომისიის წევრი                                    



6 69 თამარ ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 69 ზურაბი ელიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 69 თინათინ ხაჭაპურიძე კომისიის წევრი                                    
6 69 მანანა თეთრაული მოადგილე                                          

6 70 ლია ბიძიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 70 მარიამ საყვარელიძე კომისიის მდივანი                                  
6 70 ეთერი აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 70 ნატო რუაძე კომისიის წევრი                                    
6 70 ზურაბი ბიძიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 70 ლია თოროზოვა კომისიის წევრი                                    
6 70 თამარი ირემაძე კომისიის წევრი                                    
6 70 თამარი წიკლაური კომისიის წევრი                                    
6 70 ლელა გამცემლიძე კომისიის წევრი                                    
6 70 სოფიკო გურჯიძე კომისიის წევრი                                    
6 70 დავითი მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
6 70 თამარ ხარებაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 70 ციცინო თაყნიაშვილი მოადგილე                                          

6 71 ნანა ფურცელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 71 ჯულიეტა მოდებაძე კომისიის მდივანი                                  
6 71 მაია ბურნაძე კომისიის წევრი                                    
6 71 ნათელა ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 71 ეკატერინე შანშაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 71 ესმა მრევლიძე კომისიის წევრი                                    
6 71 მიხეილი მარგალიტაშვილი კომისიის წევრი                                    

6 71 ლალი
ჭრიკიშვილი-
მომცემლიძე კომისიის წევრი                                    

6 71 დავით ბულკაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 71 გიორგი გუგეშაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 71 ნინო ტალიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 71 შორენა შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
6 71 ანა ტატუნაშვილი მოადგილე                                          

6 72 თამაზ აბრამიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 72 მანანა ცნობილაძე კომისიის მდივანი                                  
6 72 თამარ არაბული კომისიის წევრი                                    
6 72 ნატო ხადური-ჭყოიძე კომისიის წევრი                                    
6 72 ნუგზარი ბერბერაშვილი კომისიის წევრი                                    



6 72 ფიქრია გიგილაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 72 ნელი გულბანი კომისიის წევრი                                    
6 72 ტარიელ კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
6 72 ეთერი გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
6 72 თეა დადუანი კომისიის წევრი                                    
6 72 თამთა მანაგაძე კომისიის წევრი                                    
6 72 იზოლდა მელიქიძე კომისიის წევრი                                    
6 72 მანანა აბრამიშვილი მოადგილე                                          

6 73 ზაზა ნებულიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 73 ქეთევან შაიშმელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 73 სოფო გუმბერიძე კომისიის წევრი                                    
6 73 ერმილ ბერულავა კომისიის წევრი                                    
6 73 ტრისტან მირონაძე კომისიის წევრი                                    
6 73 ნათელა გოგინაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 73 ნანული კორძაია კომისიის წევრი                                    
6 73 გიორგი ხელაძე კომისიის წევრი                                    
6 73 ირაკლი მანაგაძე კომისიის წევრი                                    
6 73 მარიკა ტოკლიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 73 ნინო ჭირაქაძე კომისიის წევრი                                    
6 73 ნუგზარი ხატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 73 ლონდა ნარსავიძე მოადგილე                                          

6 74 ხათუნა ენუქიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 74 მანანა კაკულია კომისიის მდივანი                                  
6 74 მარიამი ბერაია კომისიის წევრი                                    
6 74 ნინა ლაზარევი კომისიის წევრი                                    
6 74 ზვიად ანთია კომისიის წევრი                                    
6 74 ილია სართანია კომისიის წევრი                                    
6 74 სოლომონ ქელდიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 74 რობიზონ ხვისტანი კომისიის წევრი                                    
6 74 ციალა ბარამიძე კომისიის წევრი                                    
6 74 შორენა კაკულია კომისიის წევრი                                    
6 74 ლია მოსეშვილი კომისიის წევრი                                    
6 74 ირმა ქაჯაია კომისიის წევრი                                    
6 74 მიხეილ ხარაიშვილი მოადგილე                                          

6 75 ხათუნა ბითაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 75 თეა ათუაშვილი კომისიის მდივანი                                  



6 75 ბადრი ბერაია კომისიის წევრი                                    
6 75 იური ფანჯაკიძე კომისიის წევრი                                    
6 75 დავით მირონაძე კომისიის წევრი                                    
6 75 ირმა ავალიანი კომისიის წევრი                                    
6 75 ცირა თამლიანი კომისიის წევრი                                    
6 75 ელგუჯა ბაღათურია კომისიის წევრი                                    
6 75 ნინო ვარსიმაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 75 ლამარა მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
6 75 დავით სოხურაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 75 ნინო ცხოვრებაძე კომისიის წევრი                                    
6 75 მაია ოქროპირიძე მოადგილე                                          

6 76 მარინე ფიცხელაური კომისიის თავმჯდომარე                              
6 76 ნანული მასურაშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 76 ირაკლი ჩიტაიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 76 ჯულიეტა ხმალაძე კომისიის წევრი                                    
6 76 გვანცა მასურაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 76 ბესიკ მამამთავრიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 76 ნინო ყარყარაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 76 ნატო აფაქიძე კომისიის წევრი                                    
6 76 ნათელა თბილელაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 76 ეკატერინე შავერდაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 76 გრაციალა ხმალაძე კომისიის წევრი                                    
6 76 ლეილა ხმალაძე კომისიის წევრი                                    
6 76 ინგა მასურაშვილი მოადგილე                                          

6 77 ლეილა აფციაური კომისიის თავმჯდომარე                              
6 77 იზა ჩოხელი კომისიის მდივანი                                  
6 77 სალომე სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    
6 77 ელენე ტატუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 77 ლიანა პირველი კომისიის წევრი                                    
6 77 ლელა წიკლაური კომისიის წევრი                                    
6 77 ნინო ტაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 77 ბაადური ბედუკაძე კომისიის წევრი                                    
6 77 ლელა დავითაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 77 ნაილი თვაური კომისიის წევრი                                    
6 77 მარინე იმერლიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 77 ციური ჯამასპაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 77 ლაზარე ბუთხაშვილი მოადგილე                                          



6 78 ნინო ლომიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 78 მაია აფციაური კომისიის მდივანი                                  
6 78 ნინო აბაშმაძე კომისიის წევრი                                    
6 78 ნაზიკო სარქისიანი კომისიის წევრი                                    
6 78 ნანა გურჩიანი კომისიის წევრი                                    
6 78 ნინო აფციაური კომისიის წევრი                                    
6 78 ქეთო მუნჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 78 ეთერი ბედუკაძე კომისიის წევრი                                    
6 78 მზია აფციაური კომისიის წევრი                                    
6 78 ხათუნა ბუბაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 78 ქეთევანი ლომიძე კომისიის წევრი                                    
6 78 ლაური შუღლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 78 მერაბი ბერაია მოადგილე                                          

6 79 ნარგიზა გაბათაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 79 ელისო გაბათაშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 79 ვანო თინაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 79 რევაზ რევაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 79 შორენა ხვედელიძე კომისიის წევრი                                    
6 79 რუსლან თიგიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 79 ზინაიდა ქელდიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 79 მურმან კორძაია კომისიის წევრი                                    
6 79 ეკატერინე ბარამაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 79 გიორგი გაბათაშვილი კომისიის წევრი                                    

6 79 ნანა
გაბათაშვილი-
იაგანაშვილი კომისიის წევრი                                    

6 79 ნუკრი ფუხაშვილი კომისიის წევრი                                    

6 79 ელისო გოგოლაძე-ხვისტანი მოადგილე                                          

6 80 ნატალია ყველიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 80 ქეთევან ყველიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 80 ვიქტორი გაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 80 სოფიო ზენაიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 80 ქეთევან შანშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 80 მაია ნიგურიანი კომისიის წევრი                                    
6 80 თამარი გავაშელი კომისიის წევრი                                    
6 80 ედვარდი გულბანი კომისიის წევრი                                    



6 80 მარეხი აფციაური კომისიის წევრი                                    
6 80 გურჯანი გავაშელი კომისიის წევრი                                    
6 80 ლია პირველი კომისიის წევრი                                    
6 80 ნადია ღუჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 80 ქეთევან ბიძინაშვილი მოადგილე                                          

6 81 მაია არაბული კომისიის თავმჯდომარე                              
6 81 რუსუდანი ვარდიშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 81 მაია გველესიანი კომისიის წევრი                                    
6 81 ლიანა ზენაიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 81 ხათუნა გავაშელიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 81 მარიამი გავაშელი კომისიის წევრი                                    
6 81 იგორი თამლიანი კომისიის წევრი                                    
6 81 ნათელა გავაშელიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 81 დავითი გოგოჭური კომისიის წევრი                                    
6 81 თამარი ოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 81 მზექალა ქერაული კომისიის წევრი                                    
6 81 შალვა ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
6 81 დავითი გოგრიჭიანი მოადგილე                                          

6 82 ზუმრადი კვიციანი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 82 თამარი ჩიტაშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 82 ნინო ნანიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 82 ხათუნა მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 82 ელისო აბესაძე კომისიის წევრი                                    
6 82 ბონდო ახალაია კომისიის წევრი                                    

6 82 ნაზიბროლა მამუკაძე კომისიის წევრი                                    
6 82 სირანუშ ჭამიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 82 ქეთევან მეზვრიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 82 მადონა მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
6 82 თეონა სიბოშვილი კომისიის წევრი                                    
6 82 მერი ქობალია კომისიის წევრი                                    
6 82 ლელა მარგებაძე მოადგილე                                          

6 83 ეკატერინე ასანიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 83 თამარ სუხაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 83 ეთერი სამუშია კომისიის წევრი                                    
6 83 ნელი პაპაშვილი კომისიის წევრი                                    



6 83 გიორგი ვადაჭკორია კომისიის წევრი                                    
6 83 ნელი ხიზანაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 83 თამთა ფარჯიანი კომისიის წევრი                                    
6 83 სალომე სარსანია კომისიის წევრი                                    
6 83 ვეფხია მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 83 ცაცა ქუქალია კომისიის წევრი                                    
6 83 რუსუდან ღარიბაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 83 ეკა შარმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 83 ხათუნა კოჩაძე მოადგილე                                          

6 84 მარიამ ოკმელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 84 თამთა ფირცხალავა კომისიის მდივანი                                  
6 84 სოფიკო ამირაჯები კომისიის წევრი                                    
6 84 ჯილდა სონღულაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 84 თამთა კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
6 84 ლაშა ახალაია კომისიის წევრი                                    
6 84 ზურაბი დანელია კომისიის წევრი                                    
6 84 ლეილა ციცქიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 84 ნინო ასანიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 84 თინათინ ლაშქარაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 84 ასმათი მარგებაძე კომისიის წევრი                                    
6 84 მზევინარი ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
6 84 ეთერი ასანიშვილი მოადგილე                                          

6 85 მეგი ბიძინაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 85 მარიამი ნაჯარიანი კომისიის მდივანი                                  
6 85 სოფიკო პეტრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 85 ვახტანგი ბედიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 85 თამუნა წიქარიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 85 ნანა ბრეგაძე კომისიის წევრი                                    
6 85 ლიანა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
6 85 ირმა თხელიძე კომისიის წევრი                                    
6 85 ნანა მარუშაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 85 დარინა ნიკაჭაძე კომისიის წევრი                                    
6 85 თათია ღვინაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 85 ეკა ჩალათაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 85 ამირან ლომიძე მოადგილე                                          

6 86 გია კვარაცხელია კომისიის თავმჯდომარე                              



6 86 დარეჯანი ჩუბინიძე კომისიის მდივანი                                  
6 86 ნონა ქოჩიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 86 ანგელინა კურილენკო კომისიის წევრი                                    
6 86 ლია წიქარიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 86 მაია შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
6 86 მარგარიტა შალამბერიძე კომისიის წევრი                                    
6 86 ეთერ ახვერდაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 86 ნანა გვარამაძე კომისიის წევრი                                    
6 86 თამარი ლაბაძე კომისიის წევრი                                    
6 86 ნანა მერლანი კომისიის წევრი                                    
6 86 ნანა ჭიკაძე კომისიის წევრი                                    
6 86 ნათელა ჯეირანაშვილი მოადგილე                                          

6 87 თამარი ბარბაქაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 87 თამუნა ჩალათაშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 87 თეონა იჩქიტიძე კომისიის წევრი                                    
6 87 ზინა გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 87 თეონა კუსიანი კომისიის წევრი                                    
6 87 შოთა ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 87 ნაზიკო ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
6 87 თამაზ გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 87 მარინე კევლიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 87 სოფიო ბადუაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 87 ვარია გურციშვილი კომისიის წევრი                                    
6 87 მარინე დოგრაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 87 ავთანდილ მონასელიძე მოადგილე                                          

6 88 ფიქრია ლომიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 88 ლენა დათუკიშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 88 ეთერი სააკაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 88 ხათუნა ჭყონია კომისიის წევრი                                    
6 88 ქეთინო ჩხვიმიანი კომისიის წევრი                                    
6 88 ქეთევანი ბორაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 88 ედუარდ სარქისიანი კომისიის წევრი                                    
6 88 ტარიელ მარგველაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 88 ლია ბეჟუაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 88 ციცინო მურცხვალაძე კომისიის წევრი                                    
6 88 სოფიო რევაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 88 ლილი ჩიკვაიძე კომისიის წევრი                                    



6 88 მაია გერმანაშვილი მოადგილე                                          

6 89 მანანა მჭედლიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 89 მარინა გიორგიძე კომისიის მდივანი                                  
6 89 მარინე ტატიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 89 მზევინარი სონღულაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 89 გენადი მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
6 89 ნინო ბორაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 89 მაგდა მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 89 ეკატერინე ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
6 89 თამილა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
6 89 თამთა თაბაგარი კომისიის წევრი                                    
6 89 ირმა სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    
6 89 ბაჩუკი ქურდაძე კომისიის წევრი                                    
6 89 სპარტაკ ხურცილავა მოადგილე                                          

6 90 მარინე პაპიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 90 ჟუჟუნა ფოცხვერაშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 90 მანანა გერგედავა კომისიის წევრი                                    
6 90 თეიმურაზ რუხაძე კომისიის წევრი                                    
6 90 გოჩა ცქვიტიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 90 თეიმურაზ ბერაძე კომისიის წევრი                                    
6 90 მედეა ალექსანდრია კომისიის წევრი                                    
6 90 ლელა ბურნაძე კომისიის წევრი                                    
6 90 შანშე გაბესკირია კომისიის წევრი                                    
6 90 ლიანა ზამბახიძე კომისიის წევრი                                    
6 90 ლინა სოლი კომისიის წევრი                                    
6 90 მანანა ყარალაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 90 დავითი უშარიძე მოადგილე                                          

6 91 მერაბ ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 91 სალომე აბრამიშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 91 რამაზ გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 91 მაია გოგუა კომისიის წევრი                                    

6 91 თინათინ
სოსებაშვილი-
კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    

6 91 როინი ახალაია კომისიის წევრი                                    
6 91 ლუდმილა ენუქიძე კომისიის წევრი                                    
6 91 მაია ლეჟავა კომისიის წევრი                                    



6 91 სოფიო ბადურაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 91 ნაირა თოდუა კომისიის წევრი                                    
6 91 კახაბერ ლეკვეიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 91 ხათუნა მაჭავარიანი კომისიის წევრი                                    
6 91 მარიამ ბეჟანიშვილი მოადგილე                                          

6 92 ნინო ქასრაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 92 გვანცა კირვალიძე კომისიის მდივანი                                  
6 92 მელანო მეკოკიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 92 სონია დილიმაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 92 ქეთევან უშხვანი კომისიის წევრი                                    
6 92 ლეილა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
6 92 ანდრო მელიქაძე კომისიის წევრი                                    
6 92 ნანა ნიკაჭაძე კომისიის წევრი                                    
6 92 ნინო არღვლიანი კომისიის წევრი                                    
6 92 ზურაბ ბარამია კომისიის წევრი                                    
6 92 ბელა იშხანიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 92 მანონი ნატრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 92 მერაბი გოგოლიძე მოადგილე                                          

6 93 ნინო პატარაია კომისიის თავმჯდომარე                              
6 93 მაია ჯანჯღავა კომისიის მდივანი                                  
6 93 ივეტა ხიზანიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 93 მარინა ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
6 93 ნელი უნდილაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 93 მაია სულთანიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 93 გია შენგელია კომისიის წევრი                                    
6 93 მაყვალა ციცხვაია კომისიის წევრი                                    
6 93 შალვა ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
6 93 მანანა ოყროშიძე კომისიის წევრი                                    
6 93 ნინო ფერაძე კომისიის წევრი                                    
6 93 ანა ცომაია კომისიის წევრი                                    
6 93 ლელა ძაძამია მოადგილე                                          

6 94 ლეილა ფანცულაია კომისიის თავმჯდომარე                              
6 94 სოფიკო გოცირიძე კომისიის მდივანი                                  
6 94 თამარ საგინაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 94 მადინა პაპიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 94 არნოლდ კაპანაძე კომისიის წევრი                                    



6 94 ოქსანა იზორია კომისიის წევრი                                    
6 94 ნადეჟდა ძირკველიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 94 სოფიკო ჭითანავა კომისიის წევრი                                    
6 94 ინგა კოპალიანი კომისიის წევრი                                    

6 94 ალექსანდრე მოსეშვილი კომისიის წევრი                                    
6 94 თამარი ფოფხაძე კომისიის წევრი                                    
6 94 მარიამ ჯაშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 94 თამარ მაჭარაშვილი მოადგილე                                          

6 95 ზაქარია ყალაყაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 95 მთვარისა შიოლაშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 95 გიორგი ბაბაჯანაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 95 რომან ჭოჭუა კომისიის წევრი                                    
6 95 ცინარ იოსელიანი კომისიის წევრი                                    
6 95 ამბერგი ჭარელაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 95 თამარ ჩოხელი კომისიის წევრი                                    
6 95 მარინა პეტრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 95 ნინო პეტრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 95 ლია სონიძე კომისიის წევრი                                    
6 95 შორენა ქართლოსიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 95 მარიამ ჩხავლიძე კომისიის წევრი                                    
6 95 ნიკოლოზი დაშტოიანი მოადგილე                                          

6 96 გივი ჯოჯიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 96 მედეა შონია კომისიის მდივანი                                  
6 96 სულხანი ცირიკიძე კომისიის წევრი                                    
6 96 ცირა ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
6 96 კახაბერ საღინაძე კომისიის წევრი                                    
6 96 მარიამი გულიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 96 მაია ლომიძე კომისიის წევრი                                    
6 96 თინათინ გურაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 96 მარინა ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
6 96 ია კინწურაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 96 თამარი ნამგალაური კომისიის წევრი                                    
6 96 ჯულიეტა ნარიკაევა კომისიის წევრი                                    
6 96 მარიკა წიქარიშვილი მოადგილე                                          

6 97 ნატალია მაჭავარიანი კომისიის თავმჯდომარე                              



6 97 ანა გალოგრე კომისიის მდივანი                                  
6 97 ნანა მესაბლიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 97 ნინო აბულაძე კომისიის წევრი                                    
6 97 ლეილა ტაბაღუა კომისიის წევრი                                    
6 97 ნინო გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
6 97 ნათელა ჯიქურაული კომისიის წევრი                                    
6 97 ეთერ აბულაძე კომისიის წევრი                                    
6 97 ინგა ბეჟიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 97 მანანა ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
6 97 ლალი წილოსანი კომისიის წევრი                                    
6 97 მარინა ხეცაძე კომისიის წევრი                                    
6 97 ნინო ნოღაშვილი მოადგილე                                          

6 98 მარიამ გულმაგარაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 98 მარიამი მაისურაძე კომისიის მდივანი                                  
6 98 ხათუნა ქობულაძე კომისიის წევრი                                    
6 98 ანა აბულაძე კომისიის წევრი                                    
6 98 ბადრი ხეცურიანი კომისიის წევრი                                    
6 98 ნინო ბაიდოშვილი კომისიის წევრი                                    
6 98 ლიანა გვარაძე კომისიის წევრი                                    
6 98 ვიოლეტა გულედანი კომისიის წევრი                                    
6 98 ნანა მესტუმრიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 98 ლუდმილა ციბულსკაია კომისიის წევრი                                    

6 98 ნანა ხაჭაპურიძე-ჭავჭანიძე კომისიის წევრი                                    
6 98 ლია ჯიბღაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 98 ნანა ებიტაშვილი მოადგილე                                          

6 99 მერი ჭარელიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 99 ლილი ბუჩაშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 99 ნაირა ქველაძე კომისიის წევრი                                    
6 99 შალვა ხარაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 99 მარინა დანელიანი კომისიის წევრი                                    
6 99 ვახტანგ მელიქიძე კომისიის წევრი                                    
6 99 გივი უსტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 99 მარინე აბუთიძე კომისიის წევრი                                    
6 99 ნონა გლუნჩაძე კომისიის წევრი                                    
6 99 ლელა კურტანიძე კომისიის წევრი                                    
6 99 ლალი ძინძიბაძე კომისიის წევრი                                    



6 99 ნათია წიქარიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 99 ირაკლი შუბითიძე მოადგილე                                          

6 100 მაკა ჯანჯღავა კომისიის თავმჯდომარე                              
6 100 ლალი აბუთიძე კომისიის მდივანი                                  
6 100 გულნაზი პაპიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 100 მიხეილი გულბანი კომისიის წევრი                                    
6 100 მანანა მერებაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 100 ნინო გულისაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 100 ნინო ბეჟანიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 100 გულიზა დოლბაძე კომისიის წევრი                                    
6 100 ნაირა ნაცვლიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 100 ნელი ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
6 100 ნანა ჩიკვილაძე კომისიის წევრი                                    
6 100 ნინა ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
6 100 ირაკლი ძუძუშვილი მოადგილე                                          

6 101 ლელა ალადაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 101 გვანცა არსოშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 101 ლევან იჩქიტიძე კომისიის წევრი                                    
6 101 ირმა ჯანგველაძე კომისიის წევრი                                    
6 101 ნინო ელიაური კომისიის წევრი                                    
6 101 ოქროპირ ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
6 101 გიული ჩანადირი კომისიის წევრი                                    
6 101 მერაბ კოჩაძე კომისიის წევრი                                    
6 101 ნიკო გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
6 101 მარიკა კვირკველია კომისიის წევრი                                    
6 101 ირმა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
6 101 მარინა როინიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 101 მთვარისა ბენდელიანი მოადგილე                                          

6 102 ვახტანგ შენგელია კომისიის თავმჯდომარე                              
6 102 თეონა კერვალიშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 102 ლუკა გაბელაია კომისიის წევრი                                    
6 102 გიორგი ლომინაძე კომისიის წევრი                                    
6 102 ნინო რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 102 ბაჩანა ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
6 102 ფარნავაზ ჯაჯანიძე კომისიის წევრი                                    
6 102 ნელი კობახიძე კომისიის წევრი                                    



6 102 მეგი ბოკუჩავა კომისიის წევრი                                    
6 102 შორენა კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
6 102 ლალი ჟვანია კომისიის წევრი                                    
6 102 ანა სულაძე კომისიის წევრი                                    
6 102 ნანა ნაყოფია მოადგილე                                          

6 103 ციური აბულაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 103 იამზე ქათამაძე კომისიის მდივანი                                  
6 103 ნონა ყვავილაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 103 ირმა შარიქაძე კომისიის წევრი                                    
6 103 დინარა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
6 103 მზია ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
6 103 თამარ მარტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 103 მარიკა კვიციანი კომისიის წევრი                                    
6 103 გიორგი გაბედავა კომისიის წევრი                                    
6 103 იზოლდა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
6 103 ნათია ნებიერიძე კომისიის წევრი                                    
6 103 ბაჩო ფურცელაძე კომისიის წევრი                                    
6 103 ზაზა თორდია მოადგილე                                          

6 104 ლუბა ცხვედაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 104 ეკატერინე ჩიტაშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 104 ზურაბ კახნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 104 ნინო გელდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 104 ხათუნა ბარათელი კომისიის წევრი                                    
6 104 თამარ შურღაია კომისიის წევრი                                    
6 104 რუსუდან ჯაჯანიძე კომისიის წევრი                                    
6 104 ნატო ბურჯანაძე კომისიის წევრი                                    
6 104 მზია ზურაბიანი კომისიის წევრი                                    
6 104 ზვიადი თაგვაძე კომისიის წევრი                                    
6 104 ნინო მიქოიანცი კომისიის წევრი                                    
6 104 გია სოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 104 ნინო გვიმრაძე მოადგილე                                          

6 105 დათო კუპატაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 105 დავით რეხვიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 105 ასმათ შამუგია კომისიის წევრი                                    
6 105 ანა ბერიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 105 ლია სარიშვილი კომისიის წევრი                                    



6 105 ნანა ძიძიგური კომისიის წევრი                                    
6 105 დარეჯან ტალახაძე კომისიის წევრი                                    
6 105 ილია თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
6 105 ნინო ზირაქაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 105 ხატია სანიკიძე კომისიის წევრი                                    
6 105 ანა შარია კომისიის წევრი                                    
6 105 ნინო ჭაფოძე კომისიის წევრი                                    
6 105 ნინა ზირაქაშვილი მოადგილე                                          

6 106 მარიამ გოგლიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 106 ნანა ჩოჩუა კომისიის მდივანი                                  
6 106 დავით შამუგია კომისიის წევრი                                    
6 106 ლოლა ქოჩიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 106 მამუკა ქიქავა კომისიის წევრი                                    
6 106 მაკა ჯახაია კომისიის წევრი                                    

6 106 ვლადიმერი ჯოლოგუა კომისიის წევრი                                    
6 106 მაყვალა ფიფინაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 106 ნინო გაბიძაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 106 ლელა თამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 106 ინგა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
6 106 იზოლდა კვატაშიძე კომისიის წევრი                                    
6 106 სერგო ქართველიშვილი მოადგილე                                          

6 107 ლამარა ჯაფარიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 107 ნელი არღვლიანი კომისიის მდივანი                                  
6 107 თეონა ფირცხალაიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 107 გულნაზი თაბუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 107 ზაურ ჭყოიძე კომისიის წევრი                                    
6 107 გოჩა შურღაია კომისიის წევრი                                    
6 107 თამარი გედევანიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 107 თამარ ზურაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 107 ეკა კაჭარავა კომისიის წევრი                                    
6 107 ტარიელი კირთაძე კომისიის წევრი                                    
6 107 შორენა მახარაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 107 ნანა ომანაძე კომისიის წევრი                                    
6 107 ნათია ჯანელიძე მოადგილე                                          

6 108 ამირან ხარზიანი კომისიის თავმჯდომარე                              



6 108 ხათუნა რუხაია კომისიის მდივანი                                  
6 108 როზეტა სოსელია კომისიის წევრი                                    
6 108 მადლენა ქურდაძე კომისიის წევრი                                    
6 108 ნუგზარ ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
6 108 მთვარისა მიქავა კომისიის წევრი                                    
6 108 ეკატერინე ენუქიძე კომისიის წევრი                                    
6 108 კახა კეჭაღმაძე კომისიის წევრი                                    
6 108 ბონდო ბურდული კომისიის წევრი                                    
6 108 გიორგი გრძელიძე კომისიის წევრი                                    
6 108 ლაშა იორდანიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 108 ნათია ქარდავა კომისიის წევრი                                    
6 108 მარიამ ქურციკიძე მოადგილე                                          

6 109 რომან ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 109 ეკატერინე ცირეკიძე კომისიის მდივანი                                  
6 109 აგრაფინა სტეფანიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 109 თამარ მაშია კომისიის წევრი                                    
6 109 კატუშა კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    

6 109 კონსტანტინე ხონელიძე კომისიის წევრი                                    
6 109 ნინო გავაშელი კომისიის წევრი                                    
6 109 მარიამი გიორგობიანი კომისიის წევრი                                    
6 109 ინეზა გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 109 ირმა ქირია კომისიის წევრი                                    
6 109 თამარ ღონღაძე კომისიის წევრი                                    
6 109 დავით ხურცილავა კომისიის წევრი                                    
6 109 ნანა უგრეხელიძე მოადგილე                                          

6 110 მანანა ცუცქირიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 110 ნაირა ონიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 110 რატი რიგვავა კომისიის წევრი                                    
6 110 ელზავეტა ნადარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 110 ნანული ცაბაძე კომისიის წევრი                                    
6 110 შოთა კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
6 110 ნუგზარი მამუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 110 სალომე გვალია კომისიის წევრი                                    
6 110 ეთერი გვალია კომისიის წევრი                                    
6 110 ავთანდილ მიროტაძე კომისიის წევრი                                    
6 110 ცირა ღონღაძე კომისიის წევრი                                    



6 110 მანანა წიკლაური კომისიის წევრი                                    
6 110 გვანცა მილორავა მოადგილე                                          

6 111 რომან ცერცვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
6 111 ქეთევან ნეფარიძე კომისიის მდივანი                                  
6 111 მაია რიგვავა კომისიის წევრი                                    
6 111 თამარ გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 111 თინათინ ცაბაძე კომისიის წევრი                                    
6 111 გულდიდი საღინაძე კომისიის წევრი                                    
6 111 ნინო ხურციძე კომისიის წევრი                                    
6 111 ლალი ასანიძე კომისიის წევრი                                    
6 111 ნანი გუშკაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 111 ირინა სიორდია კომისიის წევრი                                    
6 111 მანანა სურმავა კომისიის წევრი                                    
6 111 ჯენი შონია კომისიის წევრი                                    
6 111 ია ტოკლიკიშვილი მოადგილე                                          

6 112 ნინო გაფრინდაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 112 მარეხი ჯაჯანიძე კომისიის მდივანი                                  
6 112 რუსუდან ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
6 112 თამარი სონღულაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 112 დანიელ ჩომახიძე კომისიის წევრი                                    
6 112 ლელა მეგენეიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 112 ლალი რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
6 112 მანანა კოვზაძე კომისიის წევრი                                    
6 112 მანანა კორსავა კომისიის წევრი                                    
6 112 მაია ლაკვეხელიანი კომისიის წევრი                                    
6 112 თამარ მანჩხაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 112 ირაკლი ჯიღიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 112 გულნაზი მუხიაშვილი მოადგილე                                          

6 113 ნატა გამგებელი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 113 ლია მახარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 113 მამუკა მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    
6 113 თეონა ციცაგი კომისიის წევრი                                    
6 113 მაკა სოფრომაძე კომისიის წევრი                                    
6 113 ლავრენტი კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
6 113 ნათია თვალაბეიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 113 ლუარა კვარაცხელია-მიქავა კომისიის წევრი                                    



6 113 მარიკა დუჩიძე კომისიის წევრი                                    
6 113 მაია ტოროშელიძე კომისიის წევრი                                    
6 113 ვიქტორია ქარსელაძე კომისიის წევრი                                    
6 113 ია ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
6 113 ინგა სტვილია მოადგილე                                          

6 114 გელა წიქარიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 114 ნანა კოპალიანი კომისიის მდივანი                                  
6 114 ეთერი ბახტაძე კომისიის წევრი                                    
6 114 მარიამ აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 114 მზია ბრეგაძე კომისიის წევრი                                    
6 114 გიორგი სხულუხია კომისიის წევრი                                    
6 114 ნატალია წიწილაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 114 ლალი კანდელაკი კომისიის წევრი                                    
6 114 კორნელი ბელაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 114 ლამარა გოგოლაური კომისიის წევრი                                    
6 114 გიორგი ფოცხვერია კომისიის წევრი                                    
6 114 ლევან ყარყარაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 114 ნათია შავერდაშვილი მოადგილე                                          

6 115 თამილა ჩხეტიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 115 ნინო ჩაჩუა კომისიის მდივანი                                  
6 115 ნინო ოსტატიშვილი კომისიის წევრი                                    
6 115 ნელი კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
6 115 შორენა გაბრიჭიძე კომისიის წევრი                                    
6 115 მანანა მარკოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 115 თამარი გაბეცაძე კომისიის წევრი                                    
6 115 დავით ბაღათურია კომისიის წევრი                                    
6 115 ნანული აფციაური კომისიის წევრი                                    
6 115 ციცინო აფციაური კომისიის წევრი                                    
6 115 ნინო ბიჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 115 დათა ჯოლოგუა კომისიის წევრი                                    
6 115 დიმიტრი ხურცილავა მოადგილე                                          

6 116 ნინო გელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 116 ნინო გრძელიშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 116 ნუკრი ელბაქიძე კომისიის წევრი                                    
6 116 ლიანა ტურაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 116 თამარი დანელია კომისიის წევრი                                    



6 116 თეონა გაბეცაძე კომისიის წევრი                                    
6 116 ავთანდილ სირაძე კომისიის წევრი                                    
6 116 თაია გოგოლიძე კომისიის წევრი                                    
6 116 გიორგი ეჯიბია კომისიის წევრი                                    
6 116 ქეთო უბილავა კომისიის წევრი                                    
6 116 სპირიდონ ხმალაძე კომისიის წევრი                                    
6 116 გულიკო ჭკუასელი მოადგილე                                          

6 117 ნონა ქელდიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
6 117 ნანა მარღიშვილი კომისიის მდივანი                                  
6 117 თამარი კვანჭიანი კომისიის წევრი                                    
6 117 დავითი კახიძე კომისიის წევრი                                    
6 117 ნანა ნავერიანი კომისიის წევრი                                    
6 117 ლელა რეზესიძე კომისიის წევრი                                    
6 117 თედო ხვისტანი კომისიის წევრი                                    
6 117 ზურაბი ცხოვრებაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 117 იორამ ასუმბანი კომისიის წევრი                                    
6 117 ლავრენტი გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 117 ლევანი მათიაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 117 გურამი ქარქუსაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 117 ზურაბი პეტრიაშვილი მოადგილე                                          

6 118 სოფია ჯოლოხავა კომისიის თავმჯდომარე                              
6 118 გელა ხმალაძე კომისიის მდივანი                                  
6 118 ქეთი საბაშვილი კომისიის წევრი                                    
6 118 მამუკა გვარამაძე კომისიის წევრი                                    
6 118 ცისანა ჩანქსელიანი კომისიის წევრი                                    
6 118 თამაზ აბულაძე კომისიის წევრი                                    
6 118 ფატიმა მურღულია კომისიის წევრი                                    
6 118 ანი გაბედავა კომისიის წევრი                                    
6 118 ელეონორა კაცაძე კომისიის წევრი                                    
6 118 ქეთევანი სალთხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
6 118 ფატმან შონია კომისიის წევრი                                    
6 118 ქეთევან ჭუმბურიძე მოადგილე                                          

7 1 ნანა გაბისონია კომისიის თავმჯდომარე                              
7 1 მამუკა ბერიაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 1 ლიანა ყაზარაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 1 მანანა ქოიავა კომისიის წევრი                                    



7 1 ნინო ქამუშაძე კომისიის წევრი                                    
7 1 მარიამ დევდარიანი კომისიის წევრი                                    
7 1 სვეტლანა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 1 ზურაბი გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 1 ანა ვარდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 1 ლელი კანდელაკი კომისიის წევრი                                    
7 1 სოფიო უგრეხელიძე კომისიის წევრი                                    
7 1 ნინო ფირცხალავა კომისიის წევრი                                    
7 1 ეკა ელიზბარაშვილი მოადგილე                                          

7 2 მაია ლოლუა კომისიის თავმჯდომარე                              
7 2 ეკატერინე გურჯიძე კომისიის მდივანი                                  
7 2 თინა რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
7 2 ნათია ბაბლიძე კომისიის წევრი                                    
7 2 ხათუნა მახარაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 2 ელისაბედ მაჩიტიძე კომისიის წევრი                                    
7 2 ნანი მელიქიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 2 ლიანა აკობაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 2 აზა თაბაგარი კომისიის წევრი                                    
7 2 ქეთევან მირიანაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 2 მანანა ჩაგელიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 2 მარიამ ჯმუხაძე კომისიის წევრი                                    
7 2 გრიგოლ ზარქუა მოადგილე                                          

7 3 ლია ჭავჭანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
7 3 მარინე კუპატაძე კომისიის მდივანი                                  
7 3 დავით გაბოშვილი კომისიის წევრი                                    
7 3 მაია ღვაბერიძე კომისიის წევრი                                    

7 3 ალექსანდრე ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
7 3 თეიმურაზ თევზაძე კომისიის წევრი                                    
7 3 თამარ რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 3 ლიანა ახობაძე კომისიის წევრი                                    
7 3 ზურაბ გაბოშვილი კომისიის წევრი                                    
7 3 მიხეილი გელუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 3 სოფიო კოშკაძე კომისიის წევრი                                    
7 3 დოდო საყვარელიძე კომისიის წევრი                                    
7 3 ნინა შეწირული კომისიის წევრი                                    
7 4 ნანული კუჭუხიძე კომისიის წევრი                                    



7 4 მანანა გიორგობიანი კომისიის წევრი                                    
7 4 დარეჯან შურღაია კომისიის წევრი                                    
7 4 ჯანიკო გედევანიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 4 თამარ მილორავა კომისიის წევრი                                    
7 4 ნანა ლოლუა კომისიის წევრი                                    
7 4 ნელი გველესიანი კომისიის წევრი                                    
7 4 თათია მაკანტალაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 4 მარიამ რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 4 ციცინო ქველაძე მოადგილე                                          

7 5 მანანა ვერულაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
7 5 ზალიკო მიქელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
7 5 იზოლდა უგრეხელიძე კომისიის წევრი                                    
7 5 თათია გელანტია კომისიის წევრი                                    
7 5 ლევან კურატაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 5 გიორგი პაპაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 5 ნანა ვართანოვი კომისიის წევრი                                    
7 5 ლუიზა გაბოიანი კომისიის წევრი                                    
7 5 მარიამ მუჯირი კომისიის წევრი                                    
7 5 ვიოლეტა სააკიანი კომისიის წევრი                                    
7 5 მარინე ტომასოვა კომისიის წევრი                                    
7 5 ელენე უსტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 5 ნინო წითლიძე მოადგილე                                          

7 6 აკაკი ხარებავა კომისიის თავმჯდომარე                              
7 6 ნატალია ხარებავა კომისიის მდივანი                                  
7 6 ეთერ ცხოვრებაძე კომისიის წევრი                                    
7 6 ინგა აბრამიძე კომისიის წევრი                                    
7 6 ნონა ქირია კომისიის წევრი                                    
7 6 ნადია გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
7 6 ბადრი გუმბერიძე კომისიის წევრი                                    
7 6 ალექსი უთრუგაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 6 ქეთი ვეზდენი კომისიის წევრი                                    
7 6 სტელა ზარიძე კომისიის წევრი                                    
7 6 ლალი კახეთელიძე კომისიის წევრი                                    
7 6 ქეთევანი რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
7 6 ნინო ცხოვრებაძე მოადგილე                                          

7 7 ქეთევანი ბარამიძე კომისიის თავმჯდომარე                              



7 7 ქეთევან თოთაძე კომისიის მდივანი                                  
7 7 ხათუნა კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
7 7 თამუნა მეგრელიძე კომისიის წევრი                                    
7 7 ლელა ცხოიძე კომისიის წევრი                                    
7 7 გაგა ღოღელიანი კომისიის წევრი                                    
7 7 მაია ქსოვრელი კომისიის წევრი                                    
7 7 ლევან გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 7 ეკა ასანიძე კომისიის წევრი                                    
7 7 ირენა აკიშბაია კომისიის წევრი                                    
7 7 თინათინ მასხარაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 7 ნაზი ჩიმჩიური კომისიის წევრი                                    
7 7 ნუნუ მარღანია მოადგილე                                          

7 8 ზაზა ცქვიტინიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
7 8 მარინა გრძელიშვილი კომისიის მდივანი                                  
7 8 ნარგიზა რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 8 ია ბურჯალიანი კომისიის წევრი                                    
7 8 ლევან ბორცვაძე კომისიის წევრი                                    
7 8 მედეია დევდარიანი კომისიის წევრი                                    
7 8 თამარ გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
7 8 ოთარ ფარჯანაძე კომისიის წევრი                                    
7 8 დიანა არველაძე კომისიის წევრი                                    
7 8 ირინა გამჯაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 8 ზოია გოგიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 8 ლალი ფცქიალაძე კომისიის წევრი                                    
7 8 შალვა ვაშაკიძე მოადგილე                                          

7 9 ნაირა სილაქაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
7 9 ნონა აფციაური კომისიის მდივანი                                  
7 9 მარინე ბაშელეიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 9 ნანა ხუჭუა კომისიის წევრი                                    
7 9 ელნაზი წერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 9 ვახტანგ ტორიაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 9 ვაჟა ბაგალიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 9 ლიდა მაქაცარია კომისიის წევრი                                    
7 9 ლიკა აბრამიძე კომისიის წევრი                                    
7 9 დარეჯანი დობაძიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 9 ელისო ლოლაძე კომისიის წევრი                                    
7 9 მელანია ჟვანია კომისიის წევრი                                    



7 9 ირინე ჩილაშვილი მოადგილე                                          

7 10 ქეთევან მელიქიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
7 10 ციალა ხუჭუა კომისიის მდივანი                                  
7 10 ლეილა ქორიძე კომისიის წევრი                                    
7 10 მაია ჭოლოკავა კომისიის წევრი                                    
7 10 ეკატერინე მკლავიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 10 მამია ცქიტიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 10 მარინე დანელია კომისიის წევრი                                    
7 10 სოფიო მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
7 10 მარინე თავაძე კომისიის წევრი                                    
7 10 ლალი გუნდიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 10 ქეთევან მახარობლიძე კომისიის წევრი                                    
7 10 ნონა სებისკვერაძე კომისიის წევრი                                    
7 10 ლეილა ნიკოლეიშვილი მოადგილე                                          

7 11 სოფიო დარჩია კომისიის თავმჯდომარე                              
7 11 შორენა დევიძე კომისიის მდივანი                                  
7 11 ნატო ხაფთანი კომისიის წევრი                                    
7 11 ლევან ხუჭუა კომისიის წევრი                                    
7 11 რიტა ტრეტიაკოვა კომისიის წევრი                                    
7 11 ნინო ბურკაძე კომისიის წევრი                                    
7 11 თამთა ღუღუნიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 11 თამარ კობერიძე კომისიის წევრი                                    
7 11 ინგა მეგენეიშვილი კომისიის წევრი                                    

7 11 ელისაბედ
ბარდაველიძე-
ხაინდრავა კომისიის წევრი                                    

7 11 ალექსანდრე დადეშიძე კომისიის წევრი                                    
7 11 ელენე დუმანოვა კომისიის წევრი                                    
7 11 ქეთევან ბეთლემიძე მოადგილე                                          

7 12 ლამარა იგრიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
7 12 ნანა დათუკიშვილი კომისიის მდივანი                                  
7 12 ზურაბ სვანიძე კომისიის წევრი                                    
7 12 გურამი ჯავახია კომისიის წევრი                                    
7 12 ნინო ბილანიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 12 ევგენია ტურძელაძე კომისიის წევრი                                    
7 12 თამარი ხითარიშვილი კომისიის წევრი                                    



7 12 მარინა ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
7 12 თეონა გეჯაძე კომისიის წევრი                                    
7 12 მიხეილ გეჯაძე კომისიის წევრი                                    
7 12 ეკატერინე მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
7 12 მარინე ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
7 12 თამაზ შუბლაძე მოადგილე                                          

7 13 გოჩა მაისურაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
7 13 ელზა კანდელაკი კომისიის მდივანი                                  
7 13 ნათია ლონდარიძე კომისიის წევრი                                    
7 13 ნაირა გაგოშიძე კომისიის წევრი                                    
7 13 მალხაზი ტრაპაიძე კომისიის წევრი                                    
7 13 ქეთევან ყიფშიძე კომისიის წევრი                                    
7 13 ელენე ნაპირელი კომისიის წევრი                                    
7 13 ხათუნა დამჩიძე კომისიის წევრი                                    
7 13 გიორგი კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
7 13 გიორგი მელაძე კომისიის წევრი                                    
7 13 ლაშა ყარალაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 13 ხათუნა ჩლაიძე კომისიის წევრი                                    
7 13 შორენა დეკანოსიძე მოადგილე                                          

7 14 თამილა მესხორაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
7 14 მარიკა დათაშვილი კომისიის მდივანი                                  
7 14 მაია ხურცილავა კომისიის წევრი                                    

7 14 თამარი
ჭუჭულაშვილი-
თევდორაშვილი კომისიის წევრი                                    

7 14 ციური კუტუბიძე კომისიის წევრი                                    
7 14 დავით გონგლაძე კომისიის წევრი                                    
7 14 თინათინ მეფარიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 14 მარინა დოხნაძე კომისიის წევრი                                    
7 14 ირმა ჩემია კომისიის წევრი                                    
7 14 თინათინ ბერელიძე კომისიის წევრი                                    
7 14 ნაირა იაშაღაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 14 ნაზიკო ონიანი კომისიის წევრი                                    
7 14 დარეჯანი კენჭოშვილი მოადგილე                                          

7 15 მაია
ფალელაშვილი-
თოდაძე კომისიის თავმჯდომარე                              

7 15 ნინო ზაქარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
7 15 ქეთევან ჭუჭულაშვილი კომისიის წევრი                                    



7 15 ლალი ტყეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 15 გოჩა ბულბულაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 15 შორენა პაპაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 15 ესმა ალავიძე კომისიის წევრი                                    
7 15 მერი გოგლიძე კომისიის წევრი                                    
7 15 ანაიდა არჯევანიძე კომისიის წევრი                                    
7 15 ნინო გეტაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 15 ქეთევან კაციტაძე კომისიის წევრი                                    
7 15 ქეთევან მუხიგული კომისიის წევრი                                    
7 15 ხათუნა ფაილოძე კომისიის წევრი                                    

7 16 ლია ესებუა კომისიის თავმჯდომარე                              
7 16 გიორგი არჩაია კომისიის მდივანი                                  
7 16 მარინე თევდორაძე კომისიის წევრი                                    
7 16 ლია ხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 16 ლერი მელაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 16 ენდი ხუბულური-ჭყონია კომისიის წევრი                                    
7 16 თამილა ქუფარაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 16 მანანა ხვთისიაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 16 მადლენა მანუკიანი კომისიის წევრი                                    
7 16 ირმა მარგველაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 16 ნინო ღამბაშიძე კომისიის წევრი                                    
7 16 ხათუნი ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
7 16 ავთანდილ კვარაცხელია მოადგილე                                          

7 17 შორენა ალავიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
7 17 ნინო ბერიანიძე კომისიის მდივანი                                  
7 17 ნანა კაჭკაჭიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 17 გივი აზარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 17 ილია ხეთერელი კომისიის წევრი                                    
7 17 ლალი ზარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 17 ლალი დიდებულიძე კომისიის წევრი                                    
7 17 თამაზ ბუზიაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 17 დალი ფეიქრიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 17 სვეტლანა ფეიქრიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 17 მარინე შაღაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 17 ეკატერინე ხუბულური კომისიის წევრი                                    
7 17 ქეთევან ქებაძე მოადგილე                                          



7 18 თამარ ურუშაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
7 18 ლიანა საბაშვილი კომისიის მდივანი                                  
7 18 ნათია გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 18 ვიქტორ ხოშაბა კომისიის წევრი                                    
7 18 ნუგზარ მღებრიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 18 ნინო ჯიშკარიანი კომისიის წევრი                                    
7 18 ირაკლი სტურუა კომისიის წევრი                                    
7 18 გიზო სამაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 18 ნაზი ბითაძე კომისიის წევრი                                    
7 18 მარიამ გოგიბერიძე კომისიის წევრი                                    
7 18 ნონა დადეშელი კომისიის წევრი                                    
7 18 მარიამ სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    
7 18 თამარი გოგინავა მოადგილე                                          

7 19 მედეია ფხალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
7 19 მაგული ქიტიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
7 19 თამარ შერვაშიძე კომისიის წევრი                                    
7 19 ნინო მერაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 19 ვასილი აზარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 19 ემირ ქვაჩახია კომისიის წევრი                                    
7 19 მარინა ხელაძე-ცხოვრებაძე კომისიის წევრი                                    
7 19 ირმა ხუნდაძე კომისიის წევრი                                    
7 19 თამარი ალიმბარაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 19 ანი მუნგერი კომისიის წევრი                                    
7 19 მარიამი მუხრანელი კომისიის წევრი                                    
7 19 თეა ძიძიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 19 ნანა ოქრუაშვილი მოადგილე                                          

7 20 დავითი ცისკარიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
7 20 ლელა სამხარაძე კომისიის მდივანი                                  
7 20 ნინო ცისკარიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 20 ლეილა ხომასურიძე კომისიის წევრი                                    
7 20 ვერიკო მკლავიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 20 აკაკი თვალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 20 ანა ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
7 20 ნინო ხმალაძე კომისიის წევრი                                    
7 20 ნონა გაბარაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 20 თამარი გაბრიელაშვილი კომისიის წევრი                                    



7 20 კახა დვალი კომისიის წევრი                                    
7 20 ნაირა კაზაროვი კომისიის წევრი                                    
7 20 მაია ოთარიკაშვილი მოადგილე                                          

7 21 ლალი გოგიჩაიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
7 21 ლეილა ფოლადაშვილი კომისიის მდივანი                                  
7 21 ლამარა მდინარაძე კომისიის წევრი                                    
7 21 თამარ შალიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 21 ლელა ბოგვერაძე კომისიის წევრი                                    
7 21 გელა ქოპილაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 21 თამარ ჩახმახაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 21 თამარ კოშკაძე კომისიის წევრი                                    
7 21 ლალი კავლელაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 21 ამირან ლომინაძე კომისიის წევრი                                    
7 21 დაჩი მამნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 21 თამარ ქურთაული კომისიის წევრი                                    
7 21 თეონა ბახუტაშვილი მოადგილე                                          

7 22 ნინო ბარბაქაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
7 22 ნატალია ვარდოშვილი კომისიის მდივანი                                  
7 22 დალი კახეთელიძე კომისიის წევრი                                    
7 22 ლარისა სარდლიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 22 ლიანა ერბელიძე კომისიის წევრი                                    
7 22 ნაიმზა ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
7 22 ზურაბი ნოდია კომისიის წევრი                                    
7 22 ნანა ბენიძე კომისიის წევრი                                    
7 22 ქეთევან გამტკიცულაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 22 ქეთევან მაჩიტიძე კომისიის წევრი                                    
7 22 ნინო სამსონიძე კომისიის წევრი                                    
7 22 ნელი ხუნძაყიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 22 მამია ბროკიშვილი მოადგილე                                          

7 23 ქეთევან მენთეშაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
7 23 ქეთევან ჯაკობია კომისიის მდივანი                                  
7 23 ნატო გოგრიჭიანი კომისიის წევრი                                    
7 23 ლია ხუჭუა კომისიის წევრი                                    
7 23 გელა წერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 23 მამუკა გაბუნია კომისიის წევრი                                    
7 23 მარინა იონიდისი კომისიის წევრი                                    



7 23 ქეთევანი ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
7 23 ქეთო აბდალაძე კომისიის წევრი                                    
7 23 ია დოლიძე კომისიის წევრი                                    
7 23 თემურ ნაცვლიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 23 ლალი შეიზაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 23 ტრისტან გოგრიჭიანი მოადგილე                                          
7 24 ქეთევან სიმონიძე კომისიის მდივანი                                  
7 24 ანა ავთანდილაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 24 შორენა აფციაური კომისიის წევრი                                    
7 24 ნანა ასამბაძე კომისიის წევრი                                    
7 24 სიმონ ჯაშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 24 ქეთევან კეჩეჩიდი კომისიის წევრი                                    
7 24 ნათია ნაპირელი კომისიის წევრი                                    
7 24 მალხაზ მალანია კომისიის წევრი                                    
7 24 სერგო თვალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 24 ნიკოლოზი იანვარაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 24 მიხეილ ივანისელი კომისიის წევრი                                    
7 24 მურთაზ სუხიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 24 ინგა ქოთოლაშვილი კომისიის წევრი                                    

7 25 დოდო გურგენიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
7 25 ანრიეტა ბაღაშვილი კომისიის მდივანი                                  
7 25 ნინო დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
7 25 მარინე უკლება კომისიის წევრი                                    
7 25 დალი ვახტანგიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 25 ინგა ღოღელიანი კომისიის წევრი                                    
7 25 მადონა ხაბულიანი კომისიის წევრი                                    
7 25 მაია გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
7 25 სოფიო თურქია კომისიის წევრი                                    
7 25 მიხეილი ეფხოშვილი კომისიის წევრი                                    
7 25 სოფიკო ლომია კომისიის წევრი                                    
7 25 ნინო სეთაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 25 კარლო მიქიაშვილი მოადგილე                                          

7 26 გოჩა ნიკოლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
7 26 მარინე მარქაროვი კომისიის მდივანი                                  
7 26 ოფაგენი გოგიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 26 ნონა მუჯირი კომისიის წევრი                                    
7 26 მიხეილ სარმაზოვი კომისიის წევრი                                    



7 26 თამარ ბარათელი კომისიის წევრი                                    
7 26 ქეთევან ყარყარაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 26 ემა ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 26 ეკატერინე გონგაძე კომისიის წევრი                                    
7 26 ხათუნა დალაქიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 26 გიული ჩაჩანიძე კომისიის წევრი                                    
7 26 შორენა ჩუტკერაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 26 თამარ ბუძიშვილი მოადგილე                                          

7 27 არსენ სისაური კომისიის თავმჯდომარე                              
7 27 ვახტანგ თაყაიშვილი კომისიის მდივანი                                  
7 27 ნუგზარი ყაჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 27 დოდო ცარციძე კომისიის წევრი                                    
7 27 ელიზა ელიზბარაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 27 ალბინა ბარათაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 27 ზოია ლომიძე კომისიის წევრი                                    
7 27 სოფიო არჯევანიძე კომისიის წევრი                                    
7 27 ოლღა გეთიაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 27 სოფიო ზაუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 27 თამარ ლომსაძე კომისიის წევრი                                    
7 27 ნიკოლოზ ყაჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 27 მარინე არშილავა მოადგილე                                          

7 28 ნინო ხელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
7 28 გიორგი ამაშუკელი კომისიის მდივანი                                  
7 28 მაია ტუსიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 28 ირინე თამარაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 28 თინათინ დევდარიანი კომისიის წევრი                                    
7 28 ნათია ბრეგაძე კომისიის წევრი                                    
7 28 ირაკლი ფარჯანაძე კომისიის წევრი                                    
7 28 როინი სულხანიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 28 მერი ბუძიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 28 ტრისტან გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 28 მაია დათაძე კომისიის წევრი                                    
7 28 გიორგი სომხიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 28 მანანა ოდიშარია მოადგილე                                          

7 29 ხათუნა გაფრინდაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
7 29 ნათელა ღამბაშიძე კომისიის მდივანი                                  



7 29 დალი ბეროშვილი კომისიის წევრი                                    
7 29 ინესა სარქისიანი კომისიის წევრი                                    
7 29 არსენ წამალაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 29 მარინე თათარიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 29 ნატალია ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
7 29 ია ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
7 29 თამარი დოლიძე კომისიის წევრი                                    
7 29 თეა გოგუა კომისიის წევრი                                    
7 29 ინგა დეკანოსიძე კომისიის წევრი                                    
7 29 ირმა ლაფერაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 29 გრიგოლ გაგოშიძე მოადგილე                                          

7 30 ლელა გიგაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
7 30 მარიამ გოგოლაძე კომისიის მდივანი                                  
7 30 მანანა სიმონიძე კომისიის წევრი                                    
7 30 ვერა ზამთარაძე კომისიის წევრი                                    
7 30 მადონა ონიანი კომისიის წევრი                                    
7 30 მარტინ სოსელია კომისიის წევრი                                    
7 30 ხათუნა ბელქანია კომისიის წევრი                                    
7 30 თეა ომიაძე კომისიის წევრი                                    
7 30 თამარ ლიჩელი კომისიის წევრი                                    
7 30 ნათია მაკანტალაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 30 ზოსე შანიძე კომისიის წევრი                                    
7 30 პავლე ჩილაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 30 მერაბ სიჭინავა მოადგილე                                          

7 31 თამარა ჭანტურია კომისიის თავმჯდომარე                              
7 31 ნონა მარგველაშვილი კომისიის მდივანი                                  
7 31 ირმა აფხაძე კომისიის წევრი                                    
7 31 ლეილა სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
7 31 ბორის კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
7 31 მაია მელიქიძე კომისიის წევრი                                    
7 31 ბექარ შველიძე კომისიის წევრი                                    
7 31 ნანა დეკანოზიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 31 მზია თაყაიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 31 თამაზ მელიქიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 31 ზურაბ ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
7 31 ნანა ჯარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 31 ელენე კუპატაძე მოადგილე                                          



7 32 ილია ყაჯრიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
7 32 მზევინარ ყაჯრიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 32 თენგიზ ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
7 32 დიმიტრი მკლავიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 32 ვაჟა დანელიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 32 ელეონორა ცნობილაძე კომისიის წევრი                                    
7 32 აელიტა გლიჩევა კომისიის წევრი                                    
7 32 ივანე კეთილაძე კომისიის წევრი                                    
7 32 ტურფა კოპილაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 32 მანანა ნასყიდაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 32 ქეთევანი ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
7 32 ქეთევან ჯანიაშვილი მოადგილე                                          

7 33 ზაქარია თვალიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
7 33 ირმა ქიტიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
7 33 ნინო სოფრომაძე კომისიის წევრი                                    
7 33 კარინე მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 33 ლიანა ჭრელაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 33 იამზე ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
7 33 ქეთევან ნიკოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 33 დონარა ტარყაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 33 თამუნა მამალაძე კომისიის წევრი                                    
7 33 მარინე მანჩხავა კომისიის წევრი                                    
7 33 ნინელი რთველიაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 33 მაყვალა ღვინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 33 ლელა კვარაცხელია მოადგილე                                          

7 34 როლანდ როსტომაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
7 34 ლელა გალდავა კომისიის მდივანი                                  
7 34 ნონა გაბიდაური კომისიის წევრი                                    
7 34 ნანა ჟვანია კომისიის წევრი                                    
7 34 გრიგოლ აბესაძე კომისიის წევრი                                    
7 34 ნინო მახარაძე კომისიის წევრი                                    
7 34 ნინო გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
7 34 მანანა ყარყარაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 34 თამარ ბოკუჩავა კომისიის წევრი                                    
7 34 დონარა გრიგორიანი კომისიის წევრი                                    
7 34 ცაცა ოსეფაიშვილი კომისიის წევრი                                    



7 34 იანა წივწივაძე კომისიის წევრი                                    
7 34 მაია ჭუმბურიძე მოადგილე                                          

7 35 ინგა გოლოშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
7 35 ნანი მაჭავარიანი კომისიის მდივანი                                  
7 35 ნაზიკო პაჭკორია კომისიის წევრი                                    
7 35 ნინო ბობოხიძე კომისიის წევრი                                    
7 35 რაული ტეფნაძე კომისიის წევრი                                    
7 35 ქეთევანი გულისაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 35 მარიამ ლეჟავა კომისიის წევრი                                    
7 35 ნონა ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 35 გიული ვაზაგაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 35 ალეკო მამაგეიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 35 დარეჯან სოფაძე კომისიის წევრი                                    
7 35 ლეილა ჯაყელი კომისიის წევრი                                    
7 35 მამუკა ელიზბარაშვილი მოადგილე                                          
7 36 ნატალია ლეკიშვილი კომისიის მდივანი                                  
7 36 ანა ბდეიანი კომისიის წევრი                                    
7 36 მადონა კენჭოშვილი კომისიის წევრი                                    
7 36 თათული აბესაძე კომისიის წევრი                                    
7 36 სვეტლანა ჭულუხაძე კომისიის წევრი                                    
7 36 თამარი ბილანიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 36 ეკა შარაშიძე კომისიის წევრი                                    
7 36 თეიმურაზ კაკაურიძე კომისიის წევრი                                    
7 36 სალომე გოშაძე კომისიის წევრი                                    
7 36 ლუიზა კრიალაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 36 იზოლდა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
7 36 ნინო ომსარაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 36 ეკატერინე ჭეიშვილი მოადგილე                                          

7 37 ირმა დათუკიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
7 37 ნანა წიკლაური კომისიის მდივანი                                  
7 37 ლიანა ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
7 37 დარეჯან კილასონია კომისიის წევრი                                    
7 37 სოფიო გოლინეც კომისიის წევრი                                    
7 37 რიმა ლოლუა კომისიის წევრი                                    
7 37 ჯემალ მარჩილაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 37 მამუკა დათუკიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 37 გივი არჩუაძე კომისიის წევრი                                    



7 37 მარინე მელაძე კომისიის წევრი                                    
7 37 მარიამ სომხიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 37 დავით ჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 37 ბექა გიორგაძე მოადგილე                                          

7 38 ნათია ქოთოლაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
7 38 სოფიო ყანდიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
7 38 ქეთევან ცხომელიძე კომისიის წევრი                                    
7 38 თინათინ ფირცხალავა კომისიის წევრი                                    
7 38 ლია ჩაჩიბაია კომისიის წევრი                                    
7 38 ედუარდ ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
7 38 ჯოგო ბართია კომისიის წევრი                                    
7 38 იგრიკო კუპრეიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 38 მაკა კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
7 38 მანანა გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 38 მაკა ფერიაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 38 გიორგი ჩოჩია კომისიის წევრი                                    
7 38 ია კაკულია მოადგილე                                          

7 39 მადონა ვახტანგიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
7 39 ცირა კოხრეიძე კომისიის მდივანი                                  
7 39 ირმა მუჯირი კომისიის წევრი                                    
7 39 მარინა სამსონია კომისიის წევრი                                    
7 39 შოთა მირგატია კომისიის წევრი                                    
7 39 პაატა შველიძე კომისიის წევრი                                    
7 39 ქეთევან მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
7 39 ელისო სანოძე კომისიის წევრი                                    
7 39 ნათია ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
7 39 ნონა ასლამაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 39 მამუკა გეზელიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 39 მარიამ შამუგია კომისიის წევრი                                    
7 39 აქსანა ჯვარშეიშვილი კომისიის წევრი                                    

7 40 ეთერი სამსონიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
7 40 ნინო გოლაშვილი კომისიის მდივანი                                  
7 40 გიორგი ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
7 40 მაია ჯალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 40 თამარი არჩუაძე კომისიის წევრი                                    
7 40 ეკატერინე მუკბანიანი კომისიის წევრი                                    



7 40 მანანა კოშკაძე კომისიის წევრი                                    
7 40 მაია კობაძე კომისიის წევრი                                    
7 40 მაია გიუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 40 შორენა შინდაგორიძე კომისიის წევრი                                    
7 40 ზურაბი ჩარკვიანი კომისიის წევრი                                    
7 40 მაია ჩხეტიანი კომისიის წევრი                                    
7 40 ვლადიმერ კახეთელიძე მოადგილე                                          

7 41 პაატა გოგიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
7 41 ნათელა თოხაძე კომისიის მდივანი                                  
7 41 მთვარისა ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
7 41 ლუდმილა კერესელიძე კომისიის წევრი                                    
7 41 ხათუნა ფალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 41 ირაკლი ტარასაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 41 ელენე ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
7 41 ანა ჩომახიძე კომისიის წევრი                                    
7 41 ლალი ხატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 41 ნანა გუდავაძე კომისიის წევრი                                    
7 41 თორნიკე მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
7 41 ნუნუ მახათაძე კომისიის წევრი                                    
7 41 ნატალია სულხანიშვილი კომისიის წევრი                                    

7 42 მარიამ სააკიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
7 42 მაია კაპანაძე კომისიის მდივანი                                  
7 42 თამარი ბორჯაძე კომისიის წევრი                                    
7 42 ლია ღვაბერიძე კომისიის წევრი                                    
7 42 ირმა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 42 ვლადიმერ გაზდელიანი კომისიის წევრი                                    
7 42 ნათელა კობაიძე კომისიის წევრი                                    
7 42 ინეზა მახათაძე კომისიის წევრი                                    
7 42 ანი ვახტანგიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 42 მანანა კურატიშვილი კომისიის წევრი                                    
7 42 ირმა ნატრაძე კომისიის წევრი                                    
7 42 დავით სიდამონიძე კომისიის წევრი                                    
7 42 დალი შუკაკიძე კომისიის წევრი                                    

7 43 ლევან კაპანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
7 43 მაია მაჩიტაძე კომისიის მდივანი                                  
7 43 მაია ოთხოზორია კომისიის წევრი                                    



7 43 მარინა უროტაძე კომისიის წევრი                                    
7 43 მაგდა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
7 43 მარინა ჯიქია კომისიის წევრი                                    
7 43 ქეთევან ბარათელი კომისიის წევრი                                    
7 43 ანა ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
7 43 ნანა ხომასურიძე კომისიის წევრი                                    
7 43 მარინე ტურიაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 43 დავით ქოჩორაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 43 ასმათი ხურციძე კომისიის წევრი                                    
7 43 ლევან სამსონიძე მოადგილე                                          

7 44 შალვა ინანაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
7 44 ვახტანგი მაჭავარიანი კომისიის მდივანი                                  
7 44 ხათუნა ქოთოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 44 თამარი გოცირიძე კომისიის წევრი                                    
7 44 ნათია ტუხაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 44 თენგიზ ქამუშაძე კომისიის წევრი                                    
7 44 თინათინ ენდელაძე კომისიის წევრი                                    
7 44 ნაირა შავერდაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 44 ია გაგუა კომისიის წევრი                                    
7 44 ნიკოლოზ ყანდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 44 ქეთევან ჩაჩუა კომისიის წევრი                                    
7 44 ელისაბედი წამალაშვილი კომისიის წევრი                                    
7 44 ლარისა დავითაძე მოადგილე                                          

8 1 ნაზი ნადირაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
8 1 ანა გაბეჩავა კომისიის მდივანი                                  
8 1 ცისანა თაბაგარი კომისიის წევრი                                    
8 1 ნიკოლოზ ჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 1 ლილი საყვარელიძე კომისიის წევრი                                    
8 1 მზია მიქაძე კომისიის წევრი                                    
8 1 თორნიკე გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
8 1 მაია ჩხენკელი კომისიის წევრი                                    
8 1 ირაკლი ბოსტაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 1 მარიამ კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
8 1 ეკატერინე ქუთათელაძე კომისიის წევრი                                    
8 1 დოდო ჩაჩავა კომისიის წევრი                                    
8 1 ლალი ყურავა მოადგილე                                          



8 2 ირინე სუხიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
8 2 ქეთინო ურუშაძე კომისიის მდივანი                                  
8 2 რევაზ გალდავა კომისიის წევრი                                    
8 2 გიზო მირგატია კომისიის წევრი                                    
8 2 ნინო ჭაღიაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 2 გიორგი მოსეშვილი კომისიის წევრი                                    
8 2 გიორგი გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
8 2 ბაქარ ყესაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 2 ლია პაპიძე კომისიის წევრი                                    
8 2 ლიანა როსტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 2 გიორგი ფაჩულია კომისიის წევრი                                    
8 2 მარინე ჩიტალაძე კომისიის წევრი                                    
8 2 თამარ არაბიძე მოადგილე                                          

8 3 ნინო შუბლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
8 3 მაგული კეკუტია კომისიის მდივანი                                  
8 3 თამარ ლაიზანი კომისიის წევრი                                    
8 3 ია ძაძამია კომისიის წევრი                                    
8 3 სვეტლანა ოსიპოვა კომისიის წევრი                                    
8 3 ია გიგაური კომისიის წევრი                                    
8 3 ნინო უგრეხელიძე კომისიის წევრი                                    
8 3 ნანული ბიტარაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 3 ნატო კობახიძე კომისიის წევრი                                    
8 3 არჩილ კრიჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 3 ნინო ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
8 3 სოფია ჯანჯღავა კომისიის წევრი                                    
8 3 თამარ ემუხვარი მოადგილე                                          

8 4 ინგა კეკელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
8 4 ნონა ინჯგია კომისიის მდივანი                                  
8 4 მარინე ერემაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 4 ნინო ბუხრაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 4 ნანული ჭკუასელი კომისიის წევრი                                    
8 4 ლია მიქაძე კომისიის წევრი                                    
8 4 თამარ ყაჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 4 ლიანა ხომერიკი კომისიის წევრი                                    
8 4 გიორგი ბარათაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 4 თამარ გაბისონია კომისიის წევრი                                    



8 4 მაია ძნელაძე კომისიის წევრი                                    
8 4 ლია ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
8 4 ელენა ჯიბლაძე მოადგილე                                          

8 5 ოთარ ლასხიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
8 5 ლია ესაიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
8 5 მაკა სვანიძე კომისიის წევრი                                    
8 5 ნინო ეთერია კომისიის წევრი                                    
8 5 მეგი ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
8 5 ზაური ცაგარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 5 მაკა მარკელია კომისიის წევრი                                    

8 5 კონსტანტინე დათუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 5 ნინო კოლხიევა კომისიის წევრი                                    
8 5 მანანა თევზაძე კომისიის წევრი                                    
8 5 დარეჯანი შაკიაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 5 ელისო შეყლაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 5 გიორგი ინგოროყვა მოადგილე                                          

8 6 პაატა ვარაზი კომისიის თავმჯდომარე                              
8 6 ლელა კვარაცხელია კომისიის მდივანი                                  
8 6 ლიკა ლიკლიკაძე კომისიის წევრი                                    
8 6 სვეტლანა ეთერია კომისიის წევრი                                    
8 6 ნინო ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
8 6 დავით კეთილაძე კომისიის წევრი                                    
8 6 ნათია ბეგლარაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 6 ანა გოგიჩაძე კომისიის წევრი                                    
8 6 ნიკოლოზ კერესელიძე კომისიის წევრი                                    
8 6 ეკატერინე ლიკლიკაძე კომისიის წევრი                                    
8 6 იამზე ტეტუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 6 არჩილ ჩხიკვიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 6 ნელი სტურუა მოადგილე                                          

8 7 მეგი ქურდაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
8 7 ჯულიეტა ჩიხლაძე კომისიის მდივანი                                  
8 7 ჯამბულ მიგინეიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 7 შორენა ჭილაია კომისიის წევრი                                    
8 7 ანა ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
8 7 გიორგი ეცატაძე კომისიის წევრი                                    



8 7 ლიანა მახარაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 7 შორენა ჭუმბურიძე კომისიის წევრი                                    
8 7 შოთა არჩაია კომისიის წევრი                                    
8 7 კობა ტოგონიძე კომისიის წევრი                                    
8 7 დავითი ჯვარშეიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 7 ნათელა ჯვარშეიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 7 თამილა ლომთაძე მოადგილე                                          

8 8 კასანია სხირტლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
8 8 ნათელა შარიქაძე კომისიის მდივანი                                  
8 8 ნანა ბედელაძე კომისიის წევრი                                    
8 8 თეკლა დვალი კომისიის წევრი                                    
8 8 ნინო კორძაძე კომისიის წევრი                                    
8 8 თინათინ ბუცხრიკიძე კომისიის წევრი                                    
8 8 ქეთო კორტავა კომისიის წევრი                                    
8 8 ირაკლი დანელია კომისიის წევრი                                    
8 8 ოლია დიდებელი კომისიის წევრი                                    
8 8 ნინო ეფრემიძე კომისიის წევრი                                    
8 8 ნინო ლეკიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 8 ლია ხომასურიძე კომისიის წევრი                                    

8 8 კონსტანტინე გაბუნია მოადგილე                                          

8 9 ზეინაბ მაისურაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
8 9 მარინა ცინცაძე კომისიის მდივანი                                  
8 9 გვანცა ზარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 9 მირზა კვეტენაძე კომისიის წევრი                                    
8 9 ნანა ენუქიძე კომისიის წევრი                                    
8 9 ირმა კასრაძე კომისიის წევრი                                    
8 9 ეთერ ლომიძე კომისიის წევრი                                    
8 9 ნინო ერისთავი კომისიის წევრი                                    
8 9 ნუცა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
8 9 მაია ოთიაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 9 ნინო პაპაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 9 ლიანა ძინძიბაძე კომისიის წევრი                                    
8 9 ნინო პეტრიაშვილი მოადგილე                                          

8 10 მარინა არტამონოვა კომისიის თავმჯდომარე                              
8 10 ლია ხუფაცარია კომისიის მდივანი                                  



8 10 მაია ბაშელეიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 10 ანი ჟღენტი კომისიის წევრი                                    
8 10 მარინა ლოლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 10 ზურაბი ქაფიანიძე კომისიის წევრი                                    
8 10 ვახტანგ ტუღუში კომისიის წევრი                                    
8 10 მირანდა გოდერიძე კომისიის წევრი                                    
8 10 სალომე ლასხიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 10 ნათელა ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    
8 10 შოთა შანშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 10 მიხეილ ხუნდაძე კომისიის წევრი                                    
8 10 თამაზი ჭითავა მოადგილე                                          

8 11 იოსებ გოჩიტაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
8 11 ეფემია ჭავჭანიძე კომისიის მდივანი                                  
8 11 შორენა რიკაძე კომისიის წევრი                                    
8 11 გიორგი წიწილაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 11 ლამარა ნუცუბიძე კომისიის წევრი                                    
8 11 დავითი სულთანიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 11 მარინე ჯავახიძე კომისიის წევრი                                    
8 11 თეიმურაზ ბუაძე კომისიის წევრი                                    
8 11 ეკატერინე აბშილავა კომისიის წევრი                                    
8 11 ლევანი ბერელიძე კომისიის წევრი                                    
8 11 ნატო ბერელიძე კომისიის წევრი                                    
8 11 მამუკა შენგელია კომისიის წევრი                                    
8 11 როლანდი ბუცხრიკიძე მოადგილე                                          

8 12 ირმა ომანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
8 12 ლიკა ჩაგელიშვილი კომისიის მდივანი                                  
8 12 სერგო ტატიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 12 თინათინ დოიჯაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 12 ნანა კანკავა კომისიის წევრი                                    
8 12 როინი სულთანიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 12 ნინო ბახუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 12 მანანა სინაურიძე კომისიის წევრი                                    
8 12 რუსუდან ბარაბაძე კომისიის წევრი                                    
8 12 იზოლდა ვაქიაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 12 მაია კაკაურიძე კომისიის წევრი                                    
8 12 დარეჯან ლონგურაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 12 რიმა გოცირიძე მოადგილე                                          



8 13 ამირან გეგენავა კომისიის თავმჯდომარე                              
8 13 ინგა გეგენავა კომისიის მდივანი                                  
8 13 თამარ კაკიაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 13 სალომე სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
8 13 ნინო კომახიძე კომისიის წევრი                                    
8 13 ნინა ზაქარაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 13 გრიგორ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
8 13 ნინო ურთქმელიძე კომისიის წევრი                                    
8 13 მარინა გელაზონია კომისიის წევრი                                    
8 13 შალვა ირემაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 13 გიორგი მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 13 გიორგი სულაბერიძე კომისიის წევრი                                    
8 13 ჯულიეტა ჯანჯღავა მოადგილე                                          

8 14 ნონა ახსაბაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
8 14 მაკა თევდორაშვილი კომისიის მდივანი                                  
8 14 გიორგი დიდებაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 14 ნინო უნდილაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 14 ელიკო არევაძე კომისიის წევრი                                    
8 14 ჯემალ ჟორჟოლიანი კომისიის წევრი                                    
8 14 თამარ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
8 14 ნინო კიკვაძე კომისიის წევრი                                    
8 14 ხათუნა ენდელაძე კომისიის წევრი                                    
8 14 მარინე პავლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 14 გიორგი ჟღენტი კომისიის წევრი                                    
8 14 თეიმურაზ ცაგარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 14 ნინო უგულავა მოადგილე                                          

8 15 მაია ლასხიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
8 15 ნატალია ხოფერია კომისიის მდივანი                                  
8 15 გულნარა ელიაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 15 ნინო კენჭიაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 15 რუსუდან ხარაძე კომისიის წევრი                                    
8 15 ნონა იობიძე კომისიის წევრი                                    
8 15 მანანა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
8 15 მაია ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
8 15 ქეთევან აგლაძე კომისიის წევრი                                    
8 15 თამარ დემურაშვილი კომისიის წევრი                                    



8 15 სალომე ელბაქიძე კომისიის წევრი                                    
8 15 ზინა ხვინგია კომისიის წევრი                                    

8 15 კალისტრატე მგელაძე მოადგილე                                          

8 16 ზაალი გოცირელი კომისიის თავმჯდომარე                              
8 16 ქეთევანი ტალახაძე კომისიის მდივანი                                  
8 16 ჟუჟუნა ჩაჩავა კომისიის წევრი                                    
8 16 გიორგი შაყულაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 16 ელენე დვალი კომისიის წევრი                                    
8 16 გელა ქოიავა კომისიის წევრი                                    
8 16 ფატიმა ბარამიძე კომისიის წევრი                                    
8 16 გიორგი ყესაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 16 ეთერ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
8 16 ავთანდილ ნაცვლიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 16 მანანა სუთიაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 16 დარეჯანი სურმავა კომისიის წევრი                                    
8 16 ოთარ მიქელაძე მოადგილე                                          

8 17 ნელი ავლახაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
8 17 მარინე ხავთასი კომისიის მდივანი                                  
8 17 თამარ ზაქარაია კომისიის წევრი                                    
8 17 დარეჯან ჯიჭონაია კომისიის წევრი                                    
8 17 ნანა ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
8 17 მანანა ჩახაია კომისიის წევრი                                    
8 17 შორენა კობახიძე კომისიის წევრი                                    
8 17 ქეთევან ასათიანი კომისიის წევრი                                    
8 17 ლია გაგლოშვილი კომისიის წევრი                                    
8 17 მაია გამეზარდაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 17 მარინა გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
8 17 თინათინ ონიანი კომისიის წევრი                                    
8 17 გოჩა რევაზიშვილი მოადგილე                                          

8 18 ლია გოგიჩაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
8 18 ანა რობაქიძე კომისიის მდივანი                                  
8 18 მეგი ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
8 18 გიორგი ანთაძე კომისიის წევრი                                    
8 18 თინა ქალდანი კომისიის წევრი                                    
8 18 მარიამ თოდუა კომისიის წევრი                                    



8 18 დავით კვიჟინაძე კომისიის წევრი                                    
8 18 ლუკა კოკაია კომისიის წევრი                                    
8 18 თინა გომურაშვილი კომისიის წევრი                                    

8 18 ნინო
თავართქილაძე-
ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    

8 18 ლონდა მეზურნიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 18 თამარ ნიშნიანიძე კომისიის წევრი                                    
8 18 ქეთევან გურგენაძე მოადგილე                                          

8 19 ინგა კალანდაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
8 19 ნანი ჯამრიშვილი კომისიის მდივანი                                  
8 19 ირაკლი ბერძენიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 19 მერაბ გულუა კომისიის წევრი                                    
8 19 ეკატერინე ტრაპაიძე კომისიის წევრი                                    
8 19 ლევან გაწერელია კომისიის წევრი                                    
8 19 ლიანა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
8 19 გიორგი ყესაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 19 ირინა ბეთლემიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 19 თამარ ბორაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 19 იზაბელა ზანგალაძე კომისიის წევრი                                    
8 19 ნინო ლუტიძე კომისიის წევრი                                    
8 19 შორენა მაისურაძე მოადგილე                                          

8 20 დავით დოღონაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
8 20 მარიამი ბებიავა კომისიის მდივანი                                  
8 20 ზეინაბ საბანაძე კომისიის წევრი                                    
8 20 მადონა კლდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 20 თამარ ებანოიძე კომისიის წევრი                                    
8 20 ზაზა ქარელიძე კომისიის წევრი                                    
8 20 ლევან მხითარიანი კომისიის წევრი                                    
8 20 დავით ლაღიძე კომისიის წევრი                                    
8 20 ქეთევანი ზედელაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 20 უშანგი მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 20 ეთერ ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
8 20 ბელა ნებიერიძე კომისიის წევრი                                    
8 20 ქუროშ მიქელაძე მოადგილე                                          

8 21 ნინო მანჯგალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
8 21 ნანი ხაჩიძე კომისიის მდივანი                                  



8 21 ინეზა კოხრეიძე კომისიის წევრი                                    
8 21 ანჟელა ჩხარტიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 21 ნინო რუხაძე კომისიის წევრი                                    
8 21 კობა კობაძე კომისიის წევრი                                    
8 21 მიხეილი გოგია კომისიის წევრი                                    
8 21 ეკატერინე ჯანაშია კომისიის წევრი                                    
8 21 რუსიკო გერაძე კომისიის წევრი                                    
8 21 ელენე თათხაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 21 გიორგი ჯიღაურიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 21 მანანა ჯიღაურიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 21 ინგა ყიფშიძე მოადგილე                                          

8 22 ესმა ჩხაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
8 22 ხათუნა ჭყოიძე კომისიის მდივანი                                  
8 22 თამარ ქოქუაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 22 თორნიკე ქებურია კომისიის წევრი                                    
8 22 ნინო სირაძე კომისიის წევრი                                    
8 22 ლევან გორგიჯანიძე კომისიის წევრი                                    
8 22 მაია სურამელაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 22 ირმა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 22 ავთანდილ იმნაძე კომისიის წევრი                                    
8 22 თამარი შუბლაძე კომისიის წევრი                                    
8 22 დავით ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
8 22 ანა ჯიქური კომისიის წევრი                                    
8 22 იზოლდა მიქელაძე მოადგილე                                          

8 23 ლალი ნაფეტვარიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
8 23 სვეტლანა თოდუა კომისიის მდივანი                                  
8 23 დინარა ვეფხვაძე კომისიის წევრი                                    
8 23 ია წიწილაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 23 მარიამ ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
8 23 მაგული აივაზოვა კომისიის წევრი                                    
8 23 თეა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
8 23 ლაშა სულაბერიძე კომისიის წევრი                                    

8 23 ლიანა გაბისონია-ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
8 23 ჟანა სტეფლიანი კომისიის წევრი                                    
8 23 თეონა სუპატაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 23 ნონა ხურციძე კომისიის წევრი                                    



8 23 თინათინ შარაშენიძე მოადგილე                                          

8 24 ჯულეტა გოცირელი კომისიის თავმჯდომარე                              
8 24 მაია კამლაძე კომისიის მდივანი                                  
8 24 გიორგი კეკელია კომისიის წევრი                                    
8 24 ჟუჟუნა სვანიძე კომისიის წევრი                                    
8 24 ქეთევან ჭკუასელი კომისიის წევრი                                    
8 24 ეკა ორაგველიძე კომისიის წევრი                                    

8 24 ალექსანდრე ამჩესლავსკი კომისიის წევრი                                    
8 24 გულნარა დოლბაძე კომისიის წევრი                                    
8 24 ლუიზა კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
8 24 ლია სირაძე კომისიის წევრი                                    
8 24 იზაბელა ფხოველიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 24 მარინა ხომასურიძე კომისიის წევრი                                    
8 24 ნინო გვრიტიშვილი მოადგილე                                          

8 25 ლია მიდელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
8 25 მარინა მიქელაძე კომისიის მდივანი                                  
8 25 ლიანა ხვედელიანი კომისიის წევრი                                    
8 25 მაია ხარაიძე კომისიის წევრი                                    
8 25 ხათუნა ხარაძე კომისიის წევრი                                    
8 25 თამარ ქოიავა კომისიის წევრი                                    
8 25 თამარ ბუცხრიკიძე კომისიის წევრი                                    
8 25 მანანა ერბელიძე კომისიის წევრი                                    
8 25 დონარი ერაძე კომისიის წევრი                                    
8 25 გიორგი თედორაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 25 სალომე ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
8 25 ელზა შახდინაროვა კომისიის წევრი                                    
8 25 მაია ფასიეშვილი მოადგილე                                          

8 26 ლელა გოგორიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
8 26 ნუგზარ კალანდაძე კომისიის მდივანი                                  
8 26 ხათუნა კაზალიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 26 გიორგი სანადირაძე კომისიის წევრი                                    
8 26 სალომე ჯანაშია კომისიის წევრი                                    
8 26 ციური კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
8 26 ლელა დოლმაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 26 პაატა კიკნაძე კომისიის წევრი                                    



8 26 ფირუზი მინდაძე კომისიის წევრი                                    
8 26 ნათია ნუგზარიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 26 რუსუდან ნუგზარიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 26 ვლადიმერ ხარაბაძე კომისიის წევრი                                    
8 26 ეკატერინე ოთარაშვილი მოადგილე                                          

8 27 ირმა შაგიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
8 27 ირმა დალაქიშვილი კომისიის მდივანი                                  
8 27 ვაჟა მათიაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 27 თორნიკე გვენეტაძე კომისიის წევრი                                    
8 27 სალომე ტრაპაიძე კომისიის წევრი                                    
8 27 ზურაბ ვეშაგური კომისიის წევრი                                    
8 27 მერი ესაკია კომისიის წევრი                                    
8 27 დინარა შეყელაძე კომისიის წევრი                                    
8 27 მადონა გულდედავა კომისიის წევრი                                    
8 27 სოფიო გალდავა კომისიის წევრი                                    
8 27 თამარი მახაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 27 თამარ ხორავა კომისიის წევრი                                    
8 27 დავით მინდაძე მოადგილე                                          

8 28 მანანა ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
8 28 მაკა გამისონია კომისიის მდივანი                                  
8 28 ზინა ჩაგელიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 28 დავით ანთაძე კომისიის წევრი                                    
8 28 ნიკა ხარაძე კომისიის წევრი                                    
8 28 ანი ბარდაძე კომისიის წევრი                                    
8 28 ვახტანგ ქირია კომისიის წევრი                                    
8 28 ეკა ბიჭიაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 28 ხატია არსოშვილი კომისიის წევრი                                    
8 28 მაკა კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
8 28 ნინო რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
8 28 მერი შურღაია კომისიის წევრი                                    

8 28 ალექსანდრე ბიბილეიშვილი მოადგილე                                          

8 29 თამაზი მაჭარაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
8 29 მარინე ბაქრაძე კომისიის მდივანი                                  
8 29 მარინა ქარუმიძე კომისიის წევრი                                    
8 29 მურთაზ ბუკია კომისიის წევრი                                    



8 29 ცარვინა ვეფხვაძე კომისიის წევრი                                    
8 29 რუსუდან გუჯაბიძე კომისიის წევრი                                    
8 29 მედეა ღლონტი კომისიის წევრი                                    
8 29 ნინო არჩვაძე კომისიის წევრი                                    
8 29 მირზა ალავიძე კომისიის წევრი                                    
8 29 თეონა ბარნაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 29 ვახტანგ პეტრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 29 ნატალია ქოიავა კომისიის წევრი                                    
8 29 მალხაზ ლაბაძე მოადგილე                                          

8 30 ანა ტყეშელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
8 30 ქეთევანი ნუცუბიძე კომისიის მდივანი                                  
8 30 ლილი კილასონია კომისიის წევრი                                    
8 30 ხატია ჭაფოძე კომისიის წევრი                                    
8 30 ნანი ჩაფიძე კომისიის წევრი                                    
8 30 თამარ გეგეჭკორი კომისიის წევრი                                    
8 30 ნოდარ ქარუმიძე კომისიის წევრი                                    
8 30 სესილი გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
8 30 მანანა მინდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 30 ლიანა დარციმელია კომისიის წევრი                                    
8 30 ნანა კილასონია კომისიის წევრი                                    
8 30 ციცინო მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
8 30 თამილა მელითაური მოადგილე                                          

8 31 მარინე მეტრეველი კომისიის თავმჯდომარე                              
8 31 ხათუნა სულაძე კომისიის მდივანი                                  
8 31 ციალა აფრიამაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 31 მზია წიკლაური კომისიის წევრი                                    
8 31 ნანა ბახტაძე კომისიის წევრი                                    
8 31 მადონა ბეჭვაია კომისიის წევრი                                    
8 31 მზია ტეტუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 31 დარეჯან შენგელია კომისიის წევრი                                    
8 31 ნინო კირკიტაძე კომისიის წევრი                                    
8 31 მალხაზ მოლოდინი კომისიის წევრი                                    
8 31 ელენე შიუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 31 მალხაზი ხვედელიანი კომისიის წევრი                                    
8 31 ნათია ბენიძე მოადგილე                                          

8 32 ეკატერინე გველებიანი კომისიის თავმჯდომარე                              



8 32 დავითი კუპატაძე კომისიის მდივანი                                  
8 32 ნინო სოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 32 ჯენარო ჯიხვაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 32 დალი ტურაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 32 ნანა ღლონტი კომისიის წევრი                                    
8 32 ზაურ ბერიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 32 ნადეჟდა ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 32 მარიამ კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
8 32 რუსიკო კუპრეიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 32 ფიქრია რიგიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 32 ხათუნა შანიძე კომისიის წევრი                                    
8 32 ნინო ლომინაძე მოადგილე                                          

8 33 გურამ გოგატიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
8 33 მილა გაბიანი კომისიის მდივანი                                  
8 33 დალი აბალაკი კომისიის წევრი                                    
8 33 ვლადიმერ მეგენეიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 33 ირინე ხარაძე კომისიის წევრი                                    
8 33 დავითი მახაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 33 ნათია თურქია კომისიის წევრი                                    
8 33 მაია ზაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 33 ნინო აბუაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 33 ელდინო ელიავა კომისიის წევრი                                    
8 33 გიორგი ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
8 33 მედეა ღვაბერიძე კომისიის წევრი                                    
8 33 ქეთევან ფარცვანია მოადგილე                                          

8 34 სვეტლანა ჯავახაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
8 34 ქეთევან ქაჯაია კომისიის მდივანი                                  
8 34 ლიანა მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
8 34 მარინა ბენიძე კომისიის წევრი                                    
8 34 მარინა მირიანაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 34 თამარი ცხორაგაული კომისიის წევრი                                    
8 34 ანა თურქია კომისიის წევრი                                    
8 34 ლალი ბიწკინაშვილი კომისიის წევრი                                    

8 34 კონსტანტინე მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
8 34 ნანული მინდელი კომისიის წევრი                                    
8 34 ლია სიგუა კომისიის წევრი                                    



8 34 ქეთევანი სუჯაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 34 თეონა ბოჭორიშვილი მოადგილე                                          

8 35 მარინა დარსაველიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
8 35 ლეილა ხიჩაკაძე კომისიის მდივანი                                  
8 35 ინგა ნაზაროვა კომისიის წევრი                                    
8 35 სოფიკო მოლაშხია კომისიის წევრი                                    
8 35 თამარი ცოტაძე კომისიის წევრი                                    
8 35 ქეთევან კუკავა კომისიის წევრი                                    
8 35 მაია გვეტაძე კომისიის წევრი                                    
8 35 ლია ენუქიძე კომისიის წევრი                                    
8 35 ბეჟანი თხინვალელი კომისიის წევრი                                    
8 35 ირაკლი ნიქაბაძე კომისიის წევრი                                    
8 35 მარინე ძიგოშვილი კომისიის წევრი                                    
8 35 თამარი ჯოხაძე კომისიის წევრი                                    
8 35 ლეილა კაცაძე მოადგილე                                          

8 36 ნელი ქაფიანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
8 36 ლია ლაშხია კომისიის მდივანი                                  
8 36 მანანა ტატიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 36 ქეთევან კაჭარავა კომისიის წევრი                                    
8 36 შორენა ჩიხრაძე კომისიის წევრი                                    
8 36 ქეთევან ლაცაბიძე კომისიის წევრი                                    
8 36 ჟანა კუზნეცოვა კომისიის წევრი                                    
8 36 კახაბერ ჯანუაშვილი კომისიის წევრი                                    

8 36 თამარი
გელაშვილი-
უძულაშვილი კომისიის წევრი                                    

8 36 ნაირა დუნდუა კომისიის წევრი                                    
8 36 სესილია ლეკიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 36 გიორგი შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
8 36 მაკა ახალაია მოადგილე                                          

8 37 თამილა მანჯგალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
8 37 თეონა ქათამაძე კომისიის მდივანი                                  
8 37 ეკა მამაგულაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 37 ირმა მოლაშხია კომისიის წევრი                                    
8 37 შოთა დოგრაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 37 ნინო მაზიაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 37 ანნა სიჭინავა კომისიის წევრი                                    



8 37 მადონა კიკაჩეიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 37 თინათინ ბლიაძე კომისიის წევრი                                    
8 37 დალი გირკელიძე კომისიის წევრი                                    
8 37 მარინე ლაშქარაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 37 სოფიკო მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
8 37 ნონა ჩაკვეტაძე მოადგილე                                          

8 38 სოფიო სარდალიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
8 38 ლია ლაბაძე კომისიის მდივანი                                  
8 38 მანანა გიუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 38 მაია მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 38 ნანული ფილიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 38 დავითი ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
8 38 ხათუნა ოდოშაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 38 ანზორ გამრეკელაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 38 თამარ ლაბაძე კომისიის წევრი                                    
8 38 ნატო მამნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 38 ნატალია ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
8 38 სვეტლანა სვანიძე კომისიის წევრი                                    
8 38 ლილი კვინიკაძე მოადგილე                                          

8 39 ეთერი მოხევიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
8 39 მარინე ელიზბარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
8 39 მაია კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
8 39 ლია პაპინაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 39 ელენე რუხაძე კომისიის წევრი                                    
8 39 ნათია სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
8 39 მაია გურჩიანი კომისიის წევრი                                    
8 39 ეთერი მაჭავარიანი კომისიის წევრი                                    
8 39 ზაურ გეფერიძე კომისიის წევრი                                    
8 39 ლალი კახაბერი კომისიის წევრი                                    
8 39 ედიშერი მიდელაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 39 ზურაბ ხიდაშელი კომისიის წევრი                                    
8 39 ეკა აბესაძე მოადგილე                                          

8 40 ეკა ბარამიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
8 40 დარეჯან შარაშენიძე კომისიის მდივანი                                  
8 40 იზა გურგენიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 40 სულიკო ხაბეიშვილი კომისიის წევრი                                    



8 40 ივანე რუხაძე კომისიის წევრი                                    
8 40 ცისანა ქემოკლიძე კომისიის წევრი                                    
8 40 ქეთევან ცქიტიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 40 თამაზი მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
8 40 ნინო გურასპაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 40 მაია დარსალია კომისიის წევრი                                    
8 40 მანანა ელიზბარაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 40 თამარი კუტალაძე კომისიის წევრი                                    
8 40 ირინა ნაცვლიშვილი მოადგილე                                          

8 41 ქეთევან ფსუტური კომისიის თავმჯდომარე                              
8 41 მარიამ მამაცაშვილი კომისიის მდივანი                                  
8 41 ცისანა დვალაძე კომისიის წევრი                                    
8 41 მარიამი დათაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 41 ნიკოლოზ ასათიანი კომისიის წევრი                                    
8 41 გიორგი კეჩხუაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 41 თენგიზ ჩაჩიბაია კომისიის წევრი                                    
8 41 ნატალია ყაულაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 41 მაია ბრეგაძე კომისიის წევრი                                    
8 41 ნინო დვალაძე კომისიის წევრი                                    
8 41 მარინე იმედაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 41 თეიმურაზ მამაცაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 41 გიორგი ჭელიძე მოადგილე                                          

8 42 მანანა რურუა კომისიის თავმჯდომარე                              
8 42 მარიამ ბალავაძე კომისიის მდივანი                                  
8 42 გელა ქვრივიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 42 ნუნუ ლაფანაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 42 ფაცია საკანდელია კომისიის წევრი                                    
8 42 მანანა კანაჩაძე კომისიის წევრი                                    
8 42 ნარგიზი ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
8 42 ირმა ბურდილაძე კომისიის წევრი                                    
8 42 ნატალია აბზიანიძე კომისიის წევრი                                    
8 42 მანანა თევზაძე კომისიის წევრი                                    
8 42 ზაირა კუპრაძე კომისიის წევრი                                    
8 42 თამარ ტუხაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 42 ლია მაჭარაშვილი მოადგილე                                          

8 43 მარეხ გაგუა კომისიის თავმჯდომარე                              



8 43 ინეზა ბერძული კომისიის მდივანი                                  
8 43 ნინო სალუქაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 43 ნათელა წერეთელი კომისიის წევრი                                    
8 43 ლალი ცენტერაძე კომისიის წევრი                                    
8 43 ფატმანი ენუქიძე კომისიის წევრი                                    
8 43 ირმა საჩეჩელაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 43 დარეჯან კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
8 43 ნანა აბჟანდაძე კომისიის წევრი                                    
8 43 თამარ ლაშქარაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 43 მანანა ლობჯანიძე კომისიის წევრი                                    
8 43 ნანი ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
8 43 რევაზ სუხიშვილი მოადგილე                                          

8 44 მეგი ხითარიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
8 44 მაია ბობოხიძე კომისიის მდივანი                                  
8 44 მარინე თანდაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 44 ხათუნა ელიავა კომისიის წევრი                                    
8 44 მარინე მაწკეპლაძე კომისიის წევრი                                    
8 44 ნინო აროშიძე კომისიის წევრი                                    
8 44 მეგი სვანიძე კომისიის წევრი                                    
8 44 იზეტა ჩილაჩავა კომისიის წევრი                                    
8 44 ქეთევან ამირიძე-რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
8 44 რუსუდან რატიანი კომისიის წევრი                                    
8 44 ლია ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
8 44 გულქანი ხითარიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 44 ნატო ჯაფარიძე მოადგილე                                          

8 45 თამაზ ფრუიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
8 45 ნინო მახარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
8 45 ავთანდილ ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 45 ხატია კუჭავა კომისიის წევრი                                    
8 45 სოფიო გიგაური კომისიის წევრი                                    
8 45 მანანა აბულაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 45 ნანული გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
8 45 ბადრი ტკვაცირია კომისიის წევრი                                    
8 45 აპოლონ გაბრიაძე კომისიის წევრი                                    
8 45 ირმა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
8 45 თეიმურაზ ტუხაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 45 მევლუდ ხოდელი კომისიის წევრი                                    



8 45 მირანდა ადეიშვილი მოადგილე                                          

8 46 ზურაბ გრიგოლია კომისიის თავმჯდომარე                              
8 46 აზა მელიქიძე კომისიის მდივანი                                  
8 46 თამთა შამათავა კომისიის წევრი                                    
8 46 მაია ბზიავა კომისიის წევრი                                    
8 46 მარინე ლურსმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 46 ლაშა ფოცხვერაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 46 ირინა შიხალოვა კომისიის წევრი                                    
8 46 ნინო ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
8 46 მანანა ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 46 გიორგი გრიგოლია კომისიის წევრი                                    
8 46 გიორგი მამალაძე კომისიის წევრი                                    
8 46 მარიამ ჯვარშეიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 46 მარინა ნაცვლიშვილი მოადგილე                                          

8 47 მარინე ქაფიანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
8 47 ხატია მინაძე კომისიის მდივანი                                  
8 47 ხათუნა საყვარელაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 47 მზევინარ სამანიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 47 დარია ჯიჯეიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 47 მარინა კუპრაძე კომისიის წევრი                                    
8 47 თენგიზი მამამთავრიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 47 თინათინ ღვინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 47 მაკა ერაძე კომისიის წევრი                                    
8 47 ნონა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
8 47 გულნარა ტაბიძე კომისიის წევრი                                    
8 47 ნინო ჩიტაძე კომისიის წევრი                                    
8 47 თამარი მეტრეველი მოადგილე                                          

8 48 ირმა კურატიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
8 48 მადონა სხილაძე კომისიის მდივანი                                  
8 48 თემური გიბიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 48 ფიქრია ჭაფოძე კომისიის წევრი                                    
8 48 თინათინ ესებუა კომისიის წევრი                                    
8 48 ლია ქურდაძე-პატარიძე კომისიის წევრი                                    
8 48 ნანა როდონაია კომისიის წევრი                                    
8 48 მაია ტკვაცირია კომისიის წევრი                                    
8 48 მარიამ გიბიშვილი კომისიის წევრი                                    



8 48 ევა გოჯიაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 48 ნიკა დევსურაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 48 ოლღა ჩიკვაიძე კომისიის წევრი                                    
8 48 ზიზი ჩოხელი მოადგილე                                          

8 49 ქეთევანი ჩხაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
8 49 ირმა კერესელიძე კომისიის მდივანი                                  
8 49 სოფიკო გიორგობიანი კომისიის წევრი                                    
8 49 მარინე მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
8 49 ლია ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    
8 49 მარიამ მაჩაბელი კომისიის წევრი                                    
8 49 რევაზი მოხევიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 49 კლარა ტკვაცირია კომისიის წევრი                                    
8 49 თენგიზ ანთიძე კომისიის წევრი                                    
8 49 ციცინო ანთიძე კომისიის წევრი                                    
8 49 ლია გეფერიძე კომისიის წევრი                                    
8 49 სალომე გოგსაძე კომისიის წევრი                                    
8 49 გოჩა დალაქიშვილი მოადგილე                                          

8 50 ნინო წოწონავა კომისიის თავმჯდომარე                              
8 50 თამარი ნაზღაიძე კომისიის მდივანი                                  
8 50 ეკატერინე ხვედელიძე კომისიის წევრი                                    
8 50 გეგა ხიზანიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 50 ქეთევან დემუროვი კომისიის წევრი                                    
8 50 ნინო პატარიძე კომისიის წევრი                                    
8 50 პარმენი სულაძე კომისიის წევრი                                    
8 50 მარგარიტა სააკოვა კომისიის წევრი                                    
8 50 თამარი ანთაძე კომისიის წევრი                                    
8 50 თამთა გოგინავა კომისიის წევრი                                    
8 50 დალი კერატიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 50 მარინე ფხალაძე კომისიის წევრი                                    
8 50 დარეჯან გულიტაშვილი მოადგილე                                          

8 51 დავით ცერაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
8 51 ნინო ღონღაძე კომისიის მდივანი                                  
8 51 მზია ჩოგოვაძე კომისიის წევრი                                    
8 51 ბექა შაყულაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 51 ნანა სოფაძე კომისიის წევრი                                    
8 51 თეონა ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    



8 51 მაკა ღონღაძე კომისიის წევრი                                    
8 51 ლალი გამხიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 51 ინგა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
8 51 ლუდმილა იმნაძე კომისიის წევრი                                    
8 51 მანანა ნამგალაძე კომისიის წევრი                                    
8 51 ანა ჩოგოვაძე კომისიის წევრი                                    
8 51 თინათინ ლომიძე მოადგილე                                          

8 52 ქეთო გოლიაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
8 52 ნანა ოდიშარია კომისიის მდივანი                                  
8 52 ნონა მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 52 ღუღუნი ცხვედიანი კომისიის წევრი                                    
8 52 მარინე კუმელაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 52 ლუიზა მოსიძე კომისიის წევრი                                    
8 52 ლევან ტუღუში კომისიის წევრი                                    
8 52 თამარ ტკვაცირია კომისიის წევრი                                    
8 52 თამაზ გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 52 ხათუნა გულიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 52 ლეილა ლალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 52 რიმა სულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 52 ბადრი დვალი მოადგილე                                          

8 53 ნინო გილაური კომისიის თავმჯდომარე                              
8 53 მარიამ ჯაყელი კომისიის მდივანი                                  
8 53 თამარი ვერულაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 53 იზა ხუბულური კომისიის წევრი                                    
8 53 ანა ანდრიაძე კომისიის წევრი                                    
8 53 ნინო გიგაური კომისიის წევრი                                    
8 53 გიორგი ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
8 53 ნინო ახობაძე კომისიის წევრი                                    
8 53 ვახტანგ ბაბუციძე კომისიის წევრი                                    
8 53 ნორა ბიძინაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 53 დარეჯან ძნელაძე კომისიის წევრი                                    
8 53 ნინო ხაინდრავა კომისიის წევრი                                    
8 53 მალი ნიორაძე მოადგილე                                          

8 54 ლელა ონიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
8 54 მზია დოთიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
8 54 ნინა ჯალაღონია კომისიის წევრი                                    



8 54 ლაურა ფალაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 54 მარგალიტა ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
8 54 შოთა წიფიანი კომისიის წევრი                                    
8 54 ქრისტინე ღუღუნიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 54 ლენია გოგია კომისიის წევრი                                    
8 54 გიორგი გოჯიაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 54 გვანცა იმნაძე კომისიის წევრი                                    

8 54 ალექსანდრე წიკლაური კომისიის წევრი                                    
8 54 გიორგი ჯღარკავა კომისიის წევრი                                    
8 54 ნელი ღონღაძე მოადგილე                                          

8 55 ოლღა კვახაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
8 55 ია ნათენაძე კომისიის მდივანი                                  
8 55 მარიამი გოგოსაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 55 ლიანა ალექსეევა კომისიის წევრი                                    
8 55 ნინო არუდაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 55 მარინე მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
8 55 ზურაბ თოდაძე კომისიის წევრი                                    
8 55 ეთერ ნოდია კომისიის წევრი                                    
8 55 ზვიად ზაქარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
8 55 რატი ცამბაია კომისიის წევრი                                    
8 55 სოფიო ჯავახაძე კომისიის წევრი                                    
8 55 ზაზა ჯოხაძე კომისიის წევრი                                    
8 55 ნინო ცინცაძე მოადგილე                                          

8 56 ხათუნა ბუჩუკური კომისიის თავმჯდომარე                              
8 56 ლიანა მექვაბიშვილი კომისიის მდივანი                                  
8 56 თეა ღურჭუმელია კომისიის წევრი                                    
8 56 თათია ჯიხვაძე კომისიის წევრი                                    
8 56 მამუკა ხარაძე კომისიის წევრი                                    
8 56 ნადიკო ვეზდენიძე კომისიის წევრი                                    
8 56 ნატო კილასონია კომისიის წევრი                                    
8 56 მარინა ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
8 56 ნინო კავთელაძე კომისიის წევრი                                    
8 56 ლამარა მიდელაშვილი კომისიის წევრი                                    
8 56 ნანა ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
8 56 ნატალია ჯოხაძე კომისიის წევრი                                    



8 56 ალექსანდრე შავლიაშვილი მოადგილე                                          

9 1 ციური ქოჩორაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 1 ნათია ქართველიშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 1 მაგული ღვინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 1 ქეთევან ღუდუშაური კომისიის წევრი                                    
9 1 ამალია ვარსიმაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 1 გელა აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 1 ტატა ინაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 1 ქეთევან ადუაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 1 მარიამ ლომიძე კომისიის წევრი                                    
9 1 მარგალიტა მამიტოვი კომისიის წევრი                                    
9 1 თამარ შაყულაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 1 მადონა ჩხიტუნიძე კომისიის წევრი                                    
9 1 ნათიკო ვეკუა მოადგილე                                          

9 2 ლალი მელიქიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
9 2 ხატია ჩხიტუნიძე კომისიის მდივანი                                  
9 2 ქეთევანი მოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 2 თათია ღუდუშაური კომისიის წევრი                                    
9 2 ლიანა ხაფავა კომისიის წევრი                                    

9 2 ალექსანდრე შაიშმელაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 2 მანანა ქუმსიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 2 მარიკა ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 2 ხათუნა მურადაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 2 დარეჯან ედიშერაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 2 ნანა ექიზაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 2 ნანა შერაზადიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 2 ნატო კურტანიძე მოადგილე                                          

9 3 ანა ედიშერაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 3 ია ახალკაცი კომისიის მდივანი                                  
9 3 თინათინი მოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 3 ზურაბ ოძელაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 3 სოფიკო ედიშერაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 3 გივი კარტოზია კომისიის წევრი                                    
9 3 მედიკო ანდრიაშვილი კომისიის წევრი                                    



9 3 ელენე ტყემალაძე კომისიის წევრი                                    
9 3 გოჩა არსენიძე კომისიის წევრი                                    
9 3 ნინო ბარნოვი კომისიის წევრი                                    
9 3 ლაურა ირემაძე კომისიის წევრი                                    
9 3 ნინო მეურმიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 3 ირმა სირაძე მოადგილე                                          

9 4 ინგა კვანჭილაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 4 ლამზირა დუმბაძე კომისიის მდივანი                                  
9 4 ელისაბედ მანჯგალაძე კომისიის წევრი                                    
9 4 ნესტანი ღუდუშაური კომისიის წევრი                                    
9 4 გიორგი ედიშერაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 4 ტარიელი თეთვაძე კომისიის წევრი                                    
9 4 შორენა დაუთაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 4 მარიამ ამირეზაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 4 დალი დვალი კომისიის წევრი                                    
9 4 ნინო ებრალიძე კომისიის წევრი                                    
9 4 ქეთევან ჩაჩანიძე კომისიის წევრი                                    
9 4 მარიამ ძულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 4 დალი შალამბერიძე მოადგილე                                          

9 5 ნინო ლაბაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
9 5 მარინე თათარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 5 ნანი გვალია კომისიის წევრი                                    
9 5 ლელა ქიშმარაია კომისიის წევრი                                    
9 5 მერი სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
9 5 ოთარი ჩიკვილაძე კომისიის წევრი                                    
9 5 ცირა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
9 5 მზია სულაკაძე კომისიის წევრი                                    
9 5 მარინა ნასყიდაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 5 იამზე ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 5 მადონა მიგრიაული კომისიის წევრი                                    
9 5 თამარ ტაბიძე კომისიის წევრი                                    
9 5 ლია ქაცანაშვილი მოადგილე                                          

9 6 მაია აღვსებაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
9 6 ხათუნა მწყერაშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 6 ლიანა ღვინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 6 ზვიად ძნელაძე კომისიის წევრი                                    



9 6 ზეზვა ჩაჩავა კომისიის წევრი                                    
9 6 ქეთევან ანდრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 6 სოფიკო დევნოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 6 ლელა ბექაური კომისიის წევრი                                    
9 6 ნინო მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
9 6 მარიამი ფოლადიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 6 მანანა ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    
9 6 ხათუნა ხორბალაძე კომისიის წევრი                                    
9 6 ნანა ნასყიდაშვილი მოადგილე                                          

9 7 ჟუჟუნა სარსევანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
9 7 ეკატერინე ნაგელიშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 7 რუსუდანი ხორბალაძე კომისიის წევრი                                    
9 7 თამაზ გოგიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 7 სვეტლანა ბარათაშვილი კომისიის წევრი                                    

9 7 თეიმურაზი სოყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 7 სოფიკო აბესაძე კომისიის წევრი                                    
9 7 დავით ზარაფიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 7 ინგა პაპუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 7 გელა გოგიჩაიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 7 ეკა ელოშვილი კომისიის წევრი                                    
9 7 ინგა პაპიძე კომისიის წევრი                                    
9 7 დავითი ვაშაკიძე მოადგილე                                          

9 8 მერი ვარდოშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 8 ნათია თაქთაქიშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 8 ფიქრია ვარდოსანიძე კომისიის წევრი                                    
9 8 ნინო გოგიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 8 ნინო გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
9 8 დავითი მწყერაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 8 კლარა ხაფავა კომისიის წევრი                                    
9 8 მანანა ჯარმელიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 8 თინათინ ბორცვაძე კომისიის წევრი                                    
9 8 შორენა გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 8 თამარ ტატუაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 8 თამაზ წერეთელი კომისიის წევრი                                    
9 8 ნელი მელიქიძე მოადგილე                                          



9 9 ფატმან გერგედავა კომისიის თავმჯდომარე                              
9 9 ეკატერინე რუსაძე კომისიის მდივანი                                  
9 9 შალვა გათენდაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 9 ჯემალი შეროზია კომისიის წევრი                                    

9 9 მირანდუხტი ჩაჩავა კომისიის წევრი                                    
9 9 როზა ხიხალაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 9 ავთანდილ მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
9 9 ცაცა გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
9 9 ვაჟა აბაკელია კომისიის წევრი                                    
9 9 მზია აფაქიძე კომისიის წევრი                                    
9 9 ნინო გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 9 მარიამი მელიქიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 9 ნატალია მიშელაძე მოადგილე                                          

9 10 ბონდო ლომიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
9 10 ლილე გულედანი კომისიის მდივანი                                  
9 10 გიორგი მელიქიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 10 გულნარა ოდიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 10 ვალერიანი თეთვაძე კომისიის წევრი                                    
9 10 გივი მიხანაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 10 ნანა ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    
9 10 ცირა ბროძელი კომისიის წევრი                                    
9 10 ნათელა მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
9 10 ნონა მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
9 10 ქეთევანი ნადიბაიძე კომისიის წევრი                                    
9 10 ციური ოქრუაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 10 ნანა ჩლაიძე მოადგილე                                          

9 11 ლიანა მინდიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 11 თამარი გიორგაშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 11 თამარ ფხალაძე კომისიის წევრი                                    
9 11 გულჩორი ზაალიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 11 ხათუნა ძიძიგური კომისიის წევრი                                    
9 11 ვასილი ალექსაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 11 ინგა თავბერიძე კომისიის წევრი                                    
9 11 როინი უზნაძე კომისიის წევრი                                    



9 11 ლამზირა
გვილავა-
გიორგაშვილი კომისიის წევრი                                    

9 11 მარინე გვრიტიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 11 ილია დუდაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 11 რუსუდანი ხორბალაძე კომისიის წევრი                                    
9 11 ანა გიუნაშვილი მოადგილე                                          

9 12 ნინო მარტყოფლიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 12 ხათუნი დუნდუა კომისიის მდივანი                                  
9 12 თამარ რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
9 12 მადონა მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 12 სოფიო ვარდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 12 თეიმურაზ ღვაბერიძე კომისიის წევრი                                    
9 12 მარიკა ტატუაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 12 მარინა გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
9 12 მარინე ახალაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 12 სოფიო გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
9 12 სოფიო გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
9 12 გოჩა მაჩაიძე კომისიის წევრი                                    
9 12 ირაკლი სუხიშვილი მოადგილე                                          

9 13 ემზარი გურგენაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 13 თამარ ხაჩიძე კომისიის მდივანი                                  
9 13 არსენ შოვნაძე კომისიის წევრი                                    
9 13 უშანგი ბარჯაძე კომისიის წევრი                                    
9 13 თინათინ სირაძე კომისიის წევრი                                    
9 13 ნათია დარჩიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 13 ნინო პაპკიაური კომისიის წევრი                                    
9 13 თამარ ქამუშაძე კომისიის წევრი                                    
9 13 ნინო კერესელიძე კომისიის წევრი                                    
9 13 ვალიდა ფეიქრიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 13 მირანდა ჭითანავა კომისიის წევრი                                    
9 13 ლილი ჯამბაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 13 მაია დევიძე მოადგილე                                          

9 14 თათია დავითულიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 14 სოფია ჭილაია კომისიის მდივანი                                  
9 14 იზო მოცრაძე კომისიის წევრი                                    
9 14 მარინე ლათიბაშვილი კომისიის წევრი                                    



9 14 ანზორ ქველაძე კომისიის წევრი                                    
9 14 ეკატერინე კუპრაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 14 დიანა მინდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 14 ხათუნა ნიკოლიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 14 ხათუნა გოგოხია კომისიის წევრი                                    
9 14 ნატალია თოდაძე კომისიის წევრი                                    
9 14 ბესიკი ტყეშელაძე კომისიის წევრი                                    
9 14 მანანა ფანცხავა კომისიის წევრი                                    
9 14 დავით ბარბაქაძე მოადგილე                                          

9 15 გიორგი ჭელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
9 15 ხათუნა პეტრიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 15 შორენა სიგუა კომისიის წევრი                                    
9 15 გულო წიკლაური კომისიის წევრი                                    
9 15 თეა მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
9 15 ნონა პაპინაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 15 ფიქრია მწითური კომისიის წევრი                                    
9 15 ნინო ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    
9 15 მარინა მაჭავარიანი კომისიის წევრი                                    
9 15 ლალი ღუნწკიძე კომისიის წევრი                                    
9 15 ნინო შანიძე კომისიის წევრი                                    
9 15 ვიქტორ ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
9 15 თამარ გორგიაშვილი მოადგილე                                          

9 16 მარინე ბიწაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
9 16 ნათია ჯანელიძე კომისიის მდივანი                                  
9 16 ლია პაპიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 16 მაკა კვინიკაძე კომისიის წევრი                                    
9 16 თამარ მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 16 გივი ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 16 ირმა ყაველაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 16 ლევან ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
9 16 ლილი კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
9 16 გიორგი ბედოშვილი კომისიის წევრი                                    
9 16 მირზა პაიჭაძე კომისიის წევრი                                    
9 16 მერი წიკლაური კომისიის წევრი                                    
9 16 გულიკო პაიჭაძე მოადგილე                                          

9 17 ზურაბ ჩხაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              



9 17 მარინე როსტიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 17 მარინა ჭიაბერაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 17 გულნაზი თვარაძე კომისიის წევრი                                    
9 17 ციური სუმბაძე კომისიის წევრი                                    
9 17 ეფრემი კაშმაძე კომისიის წევრი                                    
9 17 ვალენტინა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
9 17 რუსუდან ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
9 17 ნატა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
9 17 სოფიო კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
9 17 თამარი ნადარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 17 იოსებ ტრაპაიძე კომისიის წევრი                                    
9 17 ნანა ჩხეიძე მოადგილე                                          

9 18 ბეჟან ხუციშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 18 ლელა გაბოძე კომისიის მდივანი                                  
9 18 მიმოზა თაბაგარი კომისიის წევრი                                    
9 18 მარიამი ირემაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 18 ანა მაზმიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 18 ნათია ოკოშვილი კომისიის წევრი                                    
9 18 თეა კირვალიძე კომისიის წევრი                                    
9 18 თინათინ მირიანაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 18 ეკატერინე ბარკალაია კომისიის წევრი                                    
9 18 მაია ბეროშვილი კომისიის წევრი                                    
9 18 ნანა გვათუა კომისიის წევრი                                    
9 18 მარიამ ინჯგია კომისიის წევრი                                    
9 18 მალხაზ დევსურაშვილი მოადგილე                                          

9 19 მერაბი თოფურია კომისიის თავმჯდომარე                              

9 19 გულნაზი
ნადარეიშვილი-
სიხარულიძე კომისიის მდივანი                                  

9 19 გიორგი ნასყიდაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 19 ნინო ქარქუსაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 19 მიმოზა ყოლბაია კომისიის წევრი                                    
9 19 ვენერა ხათაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 19 ლეილა ჩანადირი კომისიის წევრი                                    
9 19 მარიამი ლოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 19 ანნა კახიძე კომისიის წევრი                                    
9 19 ნანა პარკაძე კომისიის წევრი                                    
9 19 თამარი სახვაძე კომისიის წევრი                                    



9 19 თინათინ შარუხია კომისიის წევრი                                    
9 19 მანანა მერმანიშვილი მოადგილე                                          

9 20 თეა სვიმონიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 20 ეკატერინე ვეშაპელი კომისიის მდივანი                                  
9 20 ქეთევან ხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 20 ლეილა ჩაკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
9 20 ლიდა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
9 20 ბადრი სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
9 20 გოგი ონიანი კომისიის წევრი                                    
9 20 ია პეტრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 20 ლია ჭონიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 20 მაია ქსოვრელი კომისიის წევრი                                    
9 20 ლევან ჩილაჩავა კომისიის წევრი                                    
9 20 ნატო ხარატიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 20 მანანა მალძიგაშვილი მოადგილე                                          

9 21 ლია მღვდელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
9 21 ციცინო მულაძე კომისიის მდივანი                                  
9 21 თამილა ჩახნაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 21 ნათელა საჩალელი კომისიის წევრი                                    
9 21 ინეზა გიგაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 21 მარინე ჭიაბრიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 21 ირმა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
9 21 ემზარი ქარუმიძე კომისიის წევრი                                    
9 21 ლელა გზირიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 21 ნინო გირგვლიანი კომისიის წევრი                                    
9 21 მერი კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    
9 21 ანა ჩალაური კომისიის წევრი                                    
9 21 გურამი მაზმიშვილი მოადგილე                                          

9 22 ეკატერინე ჯანაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 22 ქეთევან მორჩილაძე კომისიის მდივანი                                  
9 22 ირინე ბუხრაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 22 ეკატერინე კანდელაკი კომისიის წევრი                                    
9 22 მარიამ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
9 22 ნინო თეთრაძე კომისიის წევრი                                    
9 22 ეკატერინე შენგელია კომისიის წევრი                                    
9 22 გვანცა მაჩხანელი კომისიის წევრი                                    



9 22 ციალა აფციაური კომისიის წევრი                                    
9 22 გვანცა ასლანიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 22 თამარი კერესელიძე კომისიის წევრი                                    
9 22 გიორგი მოძმანიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 22 ნანული ნებიერიძე მოადგილე                                          

9 23 ვახტანგ ციხისელი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 23 ანჟელა ქანცლიანი კომისიის მდივანი                                  
9 23 დალი ზარქუა კომისიის წევრი                                    
9 23 ჟანა ვაჩეიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 23 მზია სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
9 23 ფატიმა კამკამიძე კომისიის წევრი                                    
9 23 თამარი დვალიძე კომისიის წევრი                                    
9 23 მზია ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
9 23 ქეთევან ჭაობაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 23 ლალი დოგრაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 23 ელდარი კავთიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 23 მეგი მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
9 23 მაყვალა კობიძე მოადგილე                                          

9 24 ნათია მაგრაქველიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
9 24 იზოლდა ტატანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 24 გიული კიკვილაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 24 ინგა ირემაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 24 ლეილა თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
9 24 ნანი შარიქაძე კომისიის წევრი                                    
9 24 ნანი მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
9 24 მაკა ადამაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 24 ნანა მურჯიკნელი კომისიის წევრი                                    
9 24 ია ნიკოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 24 ნატო შველიძე კომისიის წევრი                                    
9 24 მარინა ხულელიძე კომისიის წევრი                                    
9 24 თამარი ციხისელი მოადგილე                                          

9 25 კახაბერ კახაბერი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 25 ია გაგნიძე კომისიის მდივანი                                  
9 25 ლელა ახალაია კომისიის წევრი                                    
9 25 ვალიდა გაბრიჭიძე კომისიის წევრი                                    
9 25 თეიმურაზ ჩიკვილაძე კომისიის წევრი                                    



9 25 გიორგი კაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 25 ასმათ ქურციკიძე კომისიის წევრი                                    
9 25 გიორგი ხარაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 25 ნინო თოთლაძე კომისიის წევრი                                    
9 25 მარიამ ლოდია კომისიის წევრი                                    
9 25 ლიანა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
9 25 დალი მუსერიძე კომისიის წევრი                                    
9 25 ვასილ ოთინაშვილი მოადგილე                                          

9 26 რუსუდან გაწერელია კომისიის თავმჯდომარე                              
9 26 ვერა დარახველიძე კომისიის მდივანი                                  
9 26 გიორგი გოგილაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 26 გვანცა ჭიოკაძე კომისიის წევრი                                    
9 26 ლია გუდავაძე კომისიის წევრი                                    
9 26 დომენტი ციხისელი კომისიის წევრი                                    
9 26 ნატო ლომიძე კომისიის წევრი                                    
9 26 ბელა მარუტიანოვა კომისიის წევრი                                    
9 26 ნანა თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
9 26 ელისაბედ მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 26 მარინე ჩიბიროვი კომისიის წევრი                                    
9 26 ნათელა ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
9 26 მარიამ რატიანი მოადგილე                                          

9 27 გია კაპანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
9 27 თამარ ლომიძე კომისიის მდივანი                                  
9 27 ლია ბურდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 27 ნანა ხასია კომისიის წევრი                                    
9 27 მარინე თაბორიძე კომისიის წევრი                                    
9 27 ეკატერინე ჭიჭინაძე კომისიის წევრი                                    
9 27 ლალი ჩარგეიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 27 ნინო ბარდანაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 27 გრიგორი ბურდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 27 სონია თათარაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 27 ზაალი მღებრიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 27 ვლადიმერ ნაცვლიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 27 მარგალიტა ბიბილაშვილი მოადგილე                                          

9 28 ნანა ჩიღვინაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
9 28 ნინელი შენგელია კომისიის მდივანი                                  



9 28 მაია კურატიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 28 გენრიეტა მუზაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 28 თამარი აბულაძე კომისიის წევრი                                    
9 28 მაია ბალხამიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 28 მაია არდაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 28 დალი ქარუმიძე კომისიის წევრი                                    
9 28 ნინო ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 28 ემზარ მიდოდაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 28 მადინა ქელეხსაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 28 მაია შიოშვილი კომისიის წევრი                                    
9 28 დავით გურგენიძე მოადგილე                                          

9 29 ანა სადაღაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 29 ქეთევან სეფიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 29 ვალია ბიტაროვი კომისიის წევრი                                    
9 29 მარიამი კავთიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 29 ლევანი გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
9 29 ნათია ბალხამიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 29 ინგა ვასაძე კომისიის წევრი                                    
9 29 ლამარა მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 29 სალომე აროშიძე კომისიის წევრი                                    
9 29 მერი ვარდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 29 ნუნუ ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
9 29 მარინა შანშაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 29 რამაზი ბაისონაშვილი მოადგილე                                          

9 30 ირინე კაისიდი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 30 ელენე მუმლაური კომისიის მდივანი                                  
9 30 ნათელა ჯობეიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 30 ლელა ბუჩუკური კომისიის წევრი                                    
9 30 გიორგი თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
9 30 ნანა დარბაიძე კომისიის წევრი                                    
9 30 გიორგი პეტრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 30 ინგა ლომსაძე კომისიის წევრი                                    
9 30 ნინო ნამგალაური კომისიის წევრი                                    
9 30 შოთა ჩაგუნავა კომისიის წევრი                                    
9 30 ნუგზარი ჭანკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
9 30 გიორგი ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
9 30 მერი გოგოლაშვილი მოადგილე                                          



9 31 ნანა ჩიტაური კომისიის თავმჯდომარე                              
9 31 თეა ბარდაძე კომისიის მდივანი                                  
9 31 ცარა ხარატიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 31 სოფიო დავლაშერიძე კომისიის წევრი                                    
9 31 თორნიკე გელიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 31 ლალი ცნობილაძე კომისიის წევრი                                    
9 31 ანნა თავბერიძე კომისიის წევრი                                    
9 31 მანანა თედელური კომისიის წევრი                                    
9 31 ნიკოლოზ დოდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 31 მარინე მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
9 31 ლეილა მახარაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 31 მარგალიტა ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
9 31 ლელა ხარატიშვილი მოადგილე                                          

9 32 თინათინ ჯაყელი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 32 გოდერძი ავსაჯანიშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 32 ნინო მეცხვარიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 32 თამარი ფირცხალავა კომისიის წევრი                                    
9 32 შორენა ფაჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 32 დავითი ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
9 32 შორენა ბიგანაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 32 ხათუნა მარტყოფლიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 32 ტარიელი სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
9 32 თამარ მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 32 ინგული ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 32 მაია წიკლაური კომისიის წევრი                                    
9 32 დავით გრძელიშვილი მოადგილე                                          

9 33 მზია ქავთარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
9 33 გვანცა ბიჩინაშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 33 ლელა არჩუაძე კომისიის წევრი                                    
9 33 ნინო ლაზარაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 33 ლამარა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
9 33 ციური მესხი კომისიის წევრი                                    
9 33 ნინო ჟღენტი კომისიის წევრი                                    
9 33 ამირან ბუთურიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 33 ნატო კულუმბეგოვი კომისიის წევრი                                    
9 33 იათამზე ქოსაშვილი კომისიის წევრი                                    



9 33 მანანა ჩოხელი კომისიის წევრი                                    
9 33 ნათია ხაჭაპურიძე კომისიის წევრი                                    
9 33 ინგა ჩიჩოელი მოადგილე                                          

9 34 ია ჯღარკავა კომისიის თავმჯდომარე                              
9 34 მაია მამისაშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 34 ფაცა გოცირიძე კომისიის წევრი                                    
9 34 ფოთოლა მოწონელიძე კომისიის წევრი                                    
9 34 მზია ბალავაძე კომისიის წევრი                                    
9 34 ლალი მეყანწიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 34 დავით ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 34 ირმა ჯღარკავა კომისიის წევრი                                    
9 34 ქეთო კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
9 34 მაია სირაძე კომისიის წევრი                                    
9 34 ქეთევან ქველიძე კომისიის წევრი                                    
9 34 გია შავლაყაძე კომისიის წევრი                                    
9 34 ლამზირა მიქაშავიძე მოადგილე                                          

9 35 მარინე თენაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
9 35 მარიამი კავლელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 35 მაია ბეჟანიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 35 ნინო ფირცხალავა კომისიის წევრი                                    
9 35 ნოდარი დუნდუა კომისიის წევრი                                    
9 35 ხათუნა ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    
9 35 მაია გვენცაძე კომისიის წევრი                                    
9 35 თეონა დანელია კომისიის წევრი                                    
9 35 ლალი ბირთველიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 35 ირმა ვეფხვაძე კომისიის წევრი                                    
9 35 ლელა კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
9 35 ლუიზა კიკაბიძე კომისიის წევრი                                    
9 35 ნინო პავლიაშვილი მოადგილე                                          

9 36 ზაზა ციხისელი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 36 მედეია მანძულაშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 36 დარეჯანი მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
9 36 მაია ხორბალაძე კომისიის წევრი                                    
9 36 ზურაბ გალდავაძე კომისიის წევრი                                    
9 36 რუსუდან ლეკიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 36 შალვა კალანდარიშვილი კომისიის წევრი                                    



9 36 ინგა ფხაკაძე კომისიის წევრი                                    
9 36 ნინო თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
9 36 ნინო ბენდიანიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 36 თინათინ ბრეგვაძე კომისიის წევრი                                    
9 36 სოფიკო ჯიჯელავა კომისიის წევრი                                    
9 36 გურამი გვარამაძე მოადგილე                                          

9 37 ქეთევან ჭალიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
9 37 ელენე გელიტაშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 37 მანანა ძამუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 37 მანანა ლაბუჩიძე კომისიის წევრი                                    
9 37 ნინო ბოკუჩავა კომისიის წევრი                                    
9 37 მზია ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
9 37 ზურაბ ხოლუაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 37 ანა სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
9 37 ლიანა შაყულაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 37 თამთა აბაიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 37 ოთარი ამირხანაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 37 გიორგი ფსუტური კომისიის წევრი                                    
9 37 ინგა ბიჩინაშვილი მოადგილე                                          

9 38 თამარ გოგავა კომისიის თავმჯდომარე                              
9 38 თამრიკო ხვისტანი კომისიის მდივანი                                  
9 38 ლუარა ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
9 38 თამილა ისერგიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 38 ინგა იანვარაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 38 ლელა დუნდუა კომისიის წევრი                                    
9 38 ნანული ბებია კომისიის წევრი                                    
9 38 ნაილი ფხიკიძე კომისიის წევრი                                    
9 38 ეთერი ამირხანაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 38 ხათუნა გვილავა კომისიის წევრი                                    
9 38 ირინა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
9 38 ლაშა მამულაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 38 დავით გელიაშვილი მოადგილე                                          

9 39 ნიკოლოზი ლელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 39 ეკატერინე ხოტენაშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 39 ლევანი ლელაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 39 ნინო თითირაშვილი კომისიის წევრი                                    



9 39 მარიამ იანვარაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 39 ზოია მარგველაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 39 მაია გრძელიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 39 მელიტა ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
9 39 ნინო მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
9 39 სალომე კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
9 39 ნანა სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
9 39 გიორგი ხორგუაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 39 ინდირა მანველიშვილი მოადგილე                                          

9 40 იათამზე წილოსანი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 40 თინათინ არდაზიშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 40 ლევან ქეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 40 შორენა შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
9 40 ელენე ფრუიძე კომისიის წევრი                                    
9 40 ბესიკ ბუაჩიძე კომისიის წევრი                                    
9 40 ნინო მინდაძე კომისიის წევრი                                    
9 40 თამარ ხიტირი კომისიის წევრი                                    
9 40 მედეა პატარაია კომისიის წევრი                                    
9 40 გურამი ჭეჭვაძე კომისიის წევრი                                    
9 40 ზოია ხოკერაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 40 მაია ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
9 40 კახაბერი ოთინაშვილი მოადგილე                                          

9 41 მაია ღუღუნიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 41 მარინე კეჩხუაშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 41 ლიანა ფცქიალაძე კომისიის წევრი                                    
9 41 ფიქრია მამალაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 41 ფერიდე მაშავა კომისიის წევრი                                    
9 41 მაია ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
9 41 მზია გუნია კომისიის წევრი                                    
9 41 ნატო ჩაფიძე კომისიის წევრი                                    
9 41 დავით გულბანი კომისიის წევრი                                    
9 41 ნანა დეისაძე კომისიის წევრი                                    
9 41 ნინო მარღიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 41 ზაქრო ტყეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    

9 41 ალექსანდრე კვირკველია მოადგილე                                          



9 42 გია სამნიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 42 ნონა ხერგიანი კომისიის მდივანი                                  
9 42 მერაბ გაგლოევი კომისიის წევრი                                    
9 42 მანანა ბაიდაური კომისიის წევრი                                    
9 42 იზაბელა კარაპეტიანი კომისიის წევრი                                    
9 42 ნოდარ ტერტერაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 42 ნათია თოდუა კომისიის წევრი                                    
9 42 რაჟდენი ბერაია კომისიის წევრი                                    
9 42 მარინე გოდერძიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 42 ზურაბ მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 42 ნინო ქველაძე კომისიის წევრი                                    
9 42 დალი ხაბეიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 42 დავითი მაისურაძე მოადგილე                                          

9 43 დავით ჯანელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
9 43 იზოლდა თვაური კომისიის მდივანი                                  
9 43 მედეა ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    
9 43 ნათია ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
9 43 თინა წიწავა კომისიის წევრი                                    
9 43 გივი გოგლიძე კომისიის წევრი                                    
9 43 თეა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
9 43 შორენა ვანიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 43 ჟანა აკოპიანი კომისიის წევრი                                    
9 43 მანანა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
9 43 ნანა პაპიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 43 ანა შანიძე კომისიის წევრი                                    
9 43 ნადეჟდა მაისურაძე მოადგილე                                          

9 44 ვარლამ დევდარიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 44 მარო კოტოშაშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 44 მაია ცანავა კომისიის წევრი                                    
9 44 მზია სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
9 44 იამზე გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
9 44 ნათელა კალმახელიძე კომისიის წევრი                                    
9 44 მაია მინდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 44 ეკატერინე ენდელაძე კომისიის წევრი                                    
9 44 მედეა ბურდული კომისიის წევრი                                    
9 44 თამთა დუნდუა კომისიის წევრი                                    



9 44 ნათელა პაპიძე კომისიის წევრი                                    
9 44 ქეთევანი ჯობავა კომისიის წევრი                                    
9 44 ავთანდილ ბოჭოიძე მოადგილე                                          

9 45 თეა გოგატიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 45 ეთერ მათიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 45 იულია რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 45 მანანა გოჩიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 45 მერი ბენდელიანი კომისიის წევრი                                    
9 45 ჯონი ტოგონიძე კომისიის წევრი                                    
9 45 მადონა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
9 45 მარო ამაღლობელი კომისიის წევრი                                    
9 45 თამარ კამკამიძე კომისიის წევრი                                    
9 45 ოთარ აღაპიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 45 ნინო სარიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 45 ციცინო ჭილაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 45 რამაზ ხურცილავა მოადგილე                                          

9 46 თეა ფეიქრიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 46 ეკატერინე ჩალაძე კომისიის მდივანი                                  
9 46 ნინო თოფურია კომისიის წევრი                                    
9 46 ნათია მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
9 46 ჯაბა გოგლიძე კომისიის წევრი                                    
9 46 მანანა ისაკაძე კომისიის წევრი                                    
9 46 მანანა ბაღათურია კომისიის წევრი                                    
9 46 ლელა მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 46 ნაირა თამლიანი კომისიის წევრი                                    
9 46 ნინო ლაშქარაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 46 თამილა მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
9 46 მარიამ ნადარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 46 მანანა ქეშელაშვილი მოადგილე                                          

9 47 ლელა ავალიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 47 ხათუნა ხატიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 47 თეა კერესელიძე კომისიის წევრი                                    
9 47 ზაური ვაშაგაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 47 ეკა მათიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 47 დავით ხიზანიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 47 გიგლა წოწორია კომისიის წევრი                                    



9 47 ირინე დემეტრაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 47 კახაბერი მესხი კომისიის წევრი                                    
9 47 ხათუნა ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
9 47 ნანი პაპიძე კომისიის წევრი                                    
9 47 მანანა ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
9 47 ვარვარა სისოშვილი მოადგილე                                          

9 48 ნინო ჩახუნაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 48 იმედა კაკავა კომისიის მდივანი                                  
9 48 თამარი გომარელი კომისიის წევრი                                    
9 48 ციალა ვაშაგაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 48 ნატალია ამინაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 48 ხათუნა არავიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 48 ჟუჟუნა ქლიბაძე კომისიის წევრი                                    
9 48 ნანა ჭარაია კომისიის წევრი                                    
9 48 დავით გოცაძე კომისიის წევრი                                    
9 48 ანიკო კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
9 48 თენგიზ მიქაძე კომისიის წევრი                                    
9 48 დავით ჯანგველაძე კომისიის წევრი                                    
9 48 იონა მაისაია მოადგილე                                          

9 49 ირმა ცისკარიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 49 მზია სირბილაშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 49 ქეთევან მინდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 49 ნანა ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
9 49 ნაზიკო აზმაიფარაშვილი კომისიის წევრი                                    

9 49 ალექსანდრე ჯოხაძე კომისიის წევრი                                    
9 49 ანა თოდაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 49 ნინო ჭულუხაძე კომისიის წევრი                                    
9 49 ნანა სიბაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 49 ბელა ივანისელი კომისიის წევრი                                    
9 49 ეკატერინე ილურიძე კომისიის წევრი                                    
9 49 ლალი მეკოკიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 49 ვალენტინა ბენდიანიშვილი მოადგილე                                          

9 50 ზაზა გელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 50 ლალი წითლიძე კომისიის მდივანი                                  
9 50 მაია დოკვაძე კომისიის წევრი                                    



9 50 ეკატერინე ჟოჟიკაშვილი კომისიის წევრი                                    

9 50 ავთანდილი ბაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 50 მანანა მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    
9 50 თამარი კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
9 50 დავით ალექსაია კომისიის წევრი                                    
9 50 მაია მიგრიაული კომისიის წევრი                                    
9 50 რევაზ დარჟანია კომისიის წევრი                                    
9 50 თამარი ჟივიძე კომისიის წევრი                                    
9 50 მაკა ხადური კომისიის წევრი                                    
9 50 ნინო ხაფავა მოადგილე                                          

9 51 ნინო რამიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 51 გიორგი შარვაძე კომისიის მდივანი                                  
9 51 ნანა ჯღარკავა კომისიის წევრი                                    
9 51 ლალი წოწკოლაური კომისიის წევრი                                    
9 51 რუსუდან პერანიძე კომისიის წევრი                                    
9 51 თამაზი კვერნაძე კომისიის წევრი                                    
9 51 ზოია ფაღავა კომისიის წევრი                                    
9 51 ასმათ პაიჭაძე კომისიის წევრი                                    
9 51 მარინე გორდეზიანი კომისიის წევრი                                    
9 51 დემური კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
9 51 ია მგალობლიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 51 შორენა ტურაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 51 თეა ეფრემიძე მოადგილე                                          

9 52 მანანა ლომიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 52 გვანცა ფანჩულიძე კომისიის მდივანი                                  
9 52 თამარი მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
9 52 ნინო კელენჯერიძე კომისიის წევრი                                    
9 52 ოქრო ჯღარკავა კომისიის წევრი                                    
9 52 ხათუნა ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
9 52 გოდერძი ჯაფარაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 52 ნინო ხვთისიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 52 ნათელა ქინქლაძე კომისიის წევრი                                    
9 52 ლელა ლიქოკელი კომისიის წევრი                                    
9 52 აკაკი ომიაძე კომისიის წევრი                                    
9 52 თამარი წიქარიშვილი კომისიის წევრი                                    



9 52 ალექსანდრე მეტრეველი მოადგილე                                          

9 53 ოლეგი მამალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
9 53 ნანული ასლანიშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 53 თეა დეკანოიძე კომისიის წევრი                                    
9 53 მაყვალა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
9 53 ბესარიონ კაკალაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 53 სალომე ბენდიანიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 53 ნესტან კაკულია კომისიის წევრი                                    
9 53 თამარ ასანიძე კომისიის წევრი                                    
9 53 ნათია მალიძე კომისიის წევრი                                    
9 53 გოჩა ყაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 53 რევაზ შანგუა კომისიის წევრი                                    
9 53 თეა ხმალაძე კომისიის წევრი                                    
9 53 დავით ნუცუბიძე მოადგილე                                          

9 54 ნინო კოპაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
9 54 მალვინა ლომაძე კომისიის მდივანი                                  
9 54 ლორიტა გოგოხია კომისიის წევრი                                    
9 54 თეა გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 54 გია წულეისკირი კომისიის წევრი                                    
9 54 მარინე გაბისონია კომისიის წევრი                                    
9 54 მერი ტატიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 54 გიორგი მიქაძე კომისიის წევრი                                    
9 54 მაგდა ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 54 ირმა გუგეშაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 54 ლეილა ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    
9 54 ნინო ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
9 54 გაბრიელ გამყრელიძე მოადგილე                                          

9 55 აკაკი ცხოვრებაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
9 55 ხათუნა ქაჯაია კომისიის მდივანი                                  
9 55 ვალენტინა კულუმბეგოვა კომისიის წევრი                                    
9 55 ნანი მღებრიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 55 ლევანი ბიჩინაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 55 იური ქვაჩახია კომისიის წევრი                                    
9 55 მადონა მერეკლიძე კომისიის წევრი                                    
9 55 მედეია აფციაური კომისიის წევრი                                    



9 55 მედეა სოლოდკო კომისიის წევრი                                    
9 55 შოთა ადიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 55 ეკატერინე მუხიგული კომისიის წევრი                                    
9 55 ქეთევან ფირანიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 55 ქსენია ჯოხაძე მოადგილე                                          

9 56 ნინო მჭედლიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 56 გიორგი ლიპარტია კომისიის მდივანი                                  
9 56 რუიზანი ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
9 56 ციური ჯინიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 56 ეკატერინე თუთბერიძე კომისიის წევრი                                    
9 56 ქეთო მკურნალიძე კომისიის წევრი                                    
9 56 ნელი ვეფხვაძე კომისიის წევრი                                    
9 56 გულნაზი ცუცქირიძე კომისიის წევრი                                    
9 56 ქეთევან გაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 56 ნინო გუგეშაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 56 მაია შანშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 56 მაია ჩალაძე კომისიის წევრი                                    
9 56 ნინო ადეიშვილი მოადგილე                                          

9 57 მანანა ჭილაია კომისიის თავმჯდომარე                              
9 57 თინათინ ამირიძე კომისიის მდივანი                                  
9 57 ნანა გურასპაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 57 სოფიკო გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
9 57 ლამარა სანებლიძე კომისიის წევრი                                    
9 57 იური გაბუევი კომისიის წევრი                                    
9 57 ნუნუ მუზაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 57 ირინა სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    
9 57 ნატო კასრაძე კომისიის წევრი                                    
9 57 ვენერა ასლამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 57 ხათუნა აღაია კომისიის წევრი                                    
9 57 ირმა ზაქაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 57 ელისაბედ მეკოკიშვილი მოადგილე                                          

9 58 მარიამ მაღალდაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
9 58 მაყვალა ჯმუხაძე კომისიის მდივანი                                  
9 58 გოჩა გუგუციძე კომისიის წევრი                                    
9 58 ქეთევან სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
9 58 გვანცა გიგუაშვილი კომისიის წევრი                                    



9 58 ინა თოფურია კომისიის წევრი                                    
9 58 მირიანი რთველიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 58 მაკა ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
9 58 დალი მამალაძე კომისიის წევრი                                    
9 58 გვანცა ასათიანი კომისიის წევრი                                    
9 58 ნანი გერმანოზაშვილი კომისიის წევრი                                    

9 58 თეა
ოთარიშვილი-
სიჭინავა კომისიის წევრი                                    

9 58 თამაზი სამსიანი მოადგილე                                          

9 59 საბა ბუაჩიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
9 59 მანანა ქურდაძე კომისიის მდივანი                                  
9 59 თეა მაჩხიძე კომისიის წევრი                                    
9 59 ლალი შენგელია კომისიის წევრი                                    
9 59 კლარა ჩინჩალაძე კომისიის წევრი                                    
9 59 ნანა ხარაბაძე კომისიის წევრი                                    
9 59 ქეთევანი გორდელაძე კომისიის წევრი                                    
9 59 ირინა სალუქვაძე კომისიის წევრი                                    
9 59 ქეთევანი გიგაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 59 მარიამი ვეფხვაძე კომისიის წევრი                                    
9 59 ნათია მათიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 59 იზოლდა მაჩხიძე კომისიის წევრი                                    
9 59 ირმა ხმალაძე მოადგილე                                          

9 60 ეკა დათიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 60 ნათია ხარჩამაძე კომისიის მდივანი                                  
9 60 ცინარი ომარაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 60 რუსუდან ასლანიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 60 ელზა ზედგინიძე კომისიის წევრი                                    
9 60 მარიამი გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
9 60 გულიადა სიორიძე კომისიის წევრი                                    
9 60 გიორგი სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
9 60 ვენერა გულბანი კომისიის წევრი                                    
9 60 რადიცა გულბანი კომისიის წევრი                                    
9 60 ნინო მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
9 60 ნათია ჯღარკავა კომისიის წევრი                                    
9 60 თეა კვეზერელი მოადგილე                                          

9 61 ნათია ხარაზიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              



9 61 მაგული მეგრელიძე კომისიის მდივანი                                  
9 61 ტარიელი ბოგვერაძე კომისიის წევრი                                    
9 61 ნიკოლოზ ჯერენაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 61 ირინა ტურაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 61 ლია გაბისონია კომისიის წევრი                                    
9 61 თამარი ბაქრაძე კომისიის წევრი                                    
9 61 თამაზი პარუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 61 ანნა ბლიაძე კომისიის წევრი                                    
9 61 მარინა ლომია კომისიის წევრი                                    
9 61 თინათინ ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
9 61 თინა ხურცილავა კომისიის წევრი                                    
9 61 თამარ გელაშვილი მოადგილე                                          

9 62 ნინო ბერაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
9 62 მაია დოლიძე კომისიის მდივანი                                  
9 62 ირმა მაყიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 62 გიორგი სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
9 62 ნათია ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
9 62 შორენა კომლაძე კომისიის წევრი                                    
9 62 ნატალია მერაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 62 გიგა ფოფხაძე კომისიის წევრი                                    
9 62 შორენა ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
9 62 მარინე მალანია კომისიის წევრი                                    
9 62 ბელა ოთინაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 62 ნინო ჩოკოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 62 ლეილა ნადირაძე მოადგილე                                          

9 63 ნინო მირველაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 63 თამარ ფერაძე კომისიის მდივანი                                  
9 63 თამარ ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
9 63 ელისო აბრამაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 63 ანზორ მკლავიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 63 ინგა შავიძე კომისიის წევრი                                    
9 63 დავითი თეგეთაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 63 ინდირა თოდუა კომისიის წევრი                                    
9 63 სალომე სულაძე კომისიის წევრი                                    
9 63 ხათუნა მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
9 63 მარინა ჩოკოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 63 იამზე ხელაძე კომისიის წევრი                                    



9 63 ნინო არველაძე მოადგილე                                          

9 64 დარეჯან კაჭარავა კომისიის თავმჯდომარე                              
9 64 ნანა ტორჩინავა კომისიის მდივანი                                  
9 64 ირინა ფაცაცია კომისიის წევრი                                    
9 64 ირამ გერლიანი კომისიის წევრი                                    
9 64 მაია ჩალაძე კომისიის წევრი                                    
9 64 საბა გაბესკელიანი კომისიის წევრი                                    
9 64 ზეზვა ნაცვლიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 64 ვახტანგი ციცვიძე კომისიის წევრი                                    
9 64 ზოია რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
9 64 ზინაიდა სახეჩიძე კომისიის წევრი                                    
9 64 ლია ცქიფურიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 64 ეკა წირკვავა კომისიის წევრი                                    
9 64 ნინო ტორჩინავა მოადგილე                                          

9 65 მედეა ლელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 65 ცისანა მთვარელიძე კომისიის მდივანი                                  
9 65 ქეთევან გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
9 65 თინათინ კურტანიძე კომისიის წევრი                                    
9 65 მარინა კეკელიძე კომისიის წევრი                                    
9 65 სერგი გაბესკელიანი კომისიის წევრი                                    
9 65 სოფიო მთვარელიძე კომისიის წევრი                                    
9 65 მარიამი დვალაძე კომისიის წევრი                                    
9 65 ეკა ბარნაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 65 ირინე გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
9 65 ნანა ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    

9 65 კონსტანტინე ჯულაყიძე კომისიის წევრი                                    
9 65 ვასილ კილაძე მოადგილე                                          

9 66 ნანული თედელური კომისიის თავმჯდომარე                              
9 66 მარიამი სალთხუციშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 66 ანა სალთხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
9 66 ლეილა არონიშიძე კომისიის წევრი                                    
9 66 ნანა მარტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 66 მურადი იამანიძე კომისიის წევრი                                    
9 66 ნათია კოდუა კომისიის წევრი                                    
9 66 ნათია სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    



9 66 ანასტასია გელაძე კომისიის წევრი                                    
9 66 ლალი კოპლატაძე კომისიის წევრი                                    
9 66 თეონა მეცხვარიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 66 ხათუნა პიტიურიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 66 თამარი მთვარელიძე მოადგილე                                          

9 67 მურმან ქებაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
9 67 ლალი ხუციშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 67 მანანა გველესიანი კომისიის წევრი                                    
9 67 ლელა ლომსაძე კომისიის წევრი                                    
9 67 მაია კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
9 67 ნინო სალაძე კომისიის წევრი                                    
9 67 მზია ჭუმბურიძე კომისიის წევრი                                    
9 67 ლალი ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
9 67 თამარი გველესიანი კომისიის წევრი                                    
9 67 მადონა გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
9 67 ვარლამი გურეშიძე კომისიის წევრი                                    
9 67 ნუნუ ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
9 67 კახა ყველაშვილი მოადგილე                                          

9 68 ნატო ავთანდილაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 68 ლალი ბიჩინაშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 68 ნინო გვეტაძე კომისიის წევრი                                    
9 68 ია ბუჩუკური კომისიის წევრი                                    
9 68 ნანა ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
9 68 ნინო კვამლაძე კომისიის წევრი                                    
9 68 ირმა ვარსიმაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 68 იზოლდა მილორავა კომისიის წევრი                                    
9 68 ცირა აბუთიძე კომისიის წევრი                                    
9 68 ეკა გოგბერაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 68 იზა ურთქმელიძე კომისიის წევრი                                    
9 68 ხათუნა ჯაყელი კომისიის წევრი                                    
9 68 რატი ასანიძე მოადგილე                                          

9 69 ქეთევან ბექაური კომისიის თავმჯდომარე                              
9 69 ლიანა ოდიშვილი კომისიის მდივანი                                  

9 69 თეიმურაზი მეურმიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 69 მარინა სარდლიშვილი კომისიის წევრი                                    



9 69 ლექსო თედელური კომისიის წევრი                                    
9 69 ნატო ბაზერაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 69 თინა ბიჩინაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 69 თამარი კანდელაკი კომისიის წევრი                                    
9 69 ნანა ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
9 69 ნელი მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 69 ლიანა პაპუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 69 ელგუჯა ჩიტაიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 69 ეკა გურგენიძე მოადგილე                                          

9 70 ბაბულია ზაალიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 70 მედეა ყავრელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 70 ნინო კაკალაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 70 ნანა ლომსაძე კომისიის წევრი                                    
9 70 ბელა ფიფია კომისიის წევრი                                    

9 70 ნაზიბროლა კოდუა კომისიის წევრი                                    
9 70 პაშა კიბორძალიძე კომისიის წევრი                                    
9 70 მარიამ ლონდარიძე კომისიის წევრი                                    
9 70 მაყვალა ელბაქიძე კომისიის წევრი                                    
9 70 იზა ქურდაძე კომისიის წევრი                                    
9 70 ნარგიზა ქურდაძე კომისიის წევრი                                    
9 70 ქეთინო შოშიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 70 ნინო მამალაძე მოადგილე                                          

9 71 თამარ ბეკოშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 71 ეკა კეპაშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 71 მაკა ხარებოვი კომისიის წევრი                                    
9 71 ნუგზარ დეკანოზიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 71 ქეთევან ხიზანეიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 71 მანანო ბერიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 71 ლია კობაიძე კომისიის წევრი                                    
9 71 დარეჯანი ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
9 71 ირმა ბეჟიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 71 ნუკრი მაჩაბელი კომისიის წევრი                                    
9 71 ციალა შარიქაძე კომისიის წევრი                                    
9 71 თამარი ციცქიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 71 ლია ხრიკული მოადგილე                                          



9 72 ირმა ტალახაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
9 72 ელენე გუშარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 72 სოფიკო ეგრისელაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 72 თეა კვირაია კომისიის წევრი                                    
9 72 ირინე მაკიევა კომისიის წევრი                                    
9 72 ნანა ფანქველაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 72 გიორგი ვერულაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 72 შორენა კუპრეიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 72 კახა ბაგაური კომისიის წევრი                                    
9 72 ნინო ველთაური კომისიის წევრი                                    
9 72 გალინა კეპაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 72 ქეთევან ღვინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 72 ჯონი ბერუაშვილი მოადგილე                                          

9 73 მაია ფურცელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
9 73 თამარ აბაშიძე კომისიის მდივანი                                  
9 73 მარიამი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
9 73 ლილი ჯანეზაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 73 ხათუნა კაკულია კომისიის წევრი                                    
9 73 თამარ ფეიქრიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 73 კახაბერ ანთიძე კომისიის წევრი                                    
9 73 ტარიელი გოგორელიანი კომისიის წევრი                                    
9 73 სოფიკო კარტოზია კომისიის წევრი                                    
9 73 ოთარ კერესელიძე კომისიის წევრი                                    
9 73 ვალენტინა ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
9 73 როზა წიკლაური კომისიის წევრი                                    
9 73 იზოლდა გიორგაძე მოადგილე                                          

9 74 მანანა ბარათაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 74 ნაზიკო შიუკაშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 74 გიგა მაზანიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 74 თამარ ბარაბაძე კომისიის წევრი                                    
9 74 ირმა პოპიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 74 გულნარა თათარაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 74 ირინა რუსინა კომისიის წევრი                                    
9 74 მალვინა რატიანი-კობახიძე კომისიის წევრი                                    
9 74 ლევანი დიანოსაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 74 ქეთევან დობაძიშვილი კომისიის წევრი                                    



9 74 ნინო ოქრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 74 მაია ღუტიძე კომისიის წევრი                                    
9 74 თამილა ჩაკვეტაძე მოადგილე                                          

9 75 მზია ორჯონიკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
9 75 ეთერ ღლონტი კომისიის მდივანი                                  
9 75 თამარი მირიანაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 75 მალხაზი გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 75 მაია დავითაძე კომისიის წევრი                                    
9 75 ლალი სომხიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 75 მარინა ჯაღუმიძე კომისიის წევრი                                    
9 75 შორენა გოცირიძე კომისიის წევრი                                    
9 75 დარეჯანი კობერიძე კომისიის წევრი                                    
9 75 ირმა მესტუმრიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 75 თინათინ ნონიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 75 მარინე სამსონიძე კომისიის წევრი                                    
9 75 თემურ თავდიშვილი მოადგილე                                          

9 76 ხათუნა აბაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
9 76 ნინო ტოგონიძე კომისიის მდივანი                                  
9 76 რუსუდანი დათაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 76 ეკატერინე გიგოლაევი კომისიის წევრი                                    
9 76 ინგა სირანიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 76 რევაზ სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
9 76 ვენერა ბექაური კომისიის წევრი                                    
9 76 თამარ ჯაყელი კომისიის წევრი                                    
9 76 ზინა ჯუღელი კომისიის წევრი                                    
9 76 ნონა კახიძე კომისიის წევრი                                    
9 76 მზია მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 76 ლია უჯმაჯურიძე კომისიის წევრი                                    
9 76 ხათუნა მელექსიშვილი მოადგილე                                          

9 77 გიორგი ტლაშაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
9 77 ნარგიზი თათარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 77 ლუდმილა სალია კომისიის წევრი                                    
9 77 მარინა მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    
9 77 იზო ჯლანტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 77 გიორგი ქიმერიძე კომისიის წევრი                                    
9 77 იამზე ეცადაშვილი კომისიის წევრი                                    



9 77 მაია დალაქიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 77 მაკა ლაბაძე კომისიის წევრი                                    
9 77 ბელა მესტუმრიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 77 ელიკო მიდელაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 77 მალხაზ მოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 77 მარინე ხუბულოვი მოადგილე                                          

9 78 ანნა თინიკაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 78 მაკა წიკლაური კომისიის მდივანი                                  
9 78 თინათინ ფიცხელაური კომისიის წევრი                                    
9 78 ბიკენტი ფირცხალავა კომისიის წევრი                                    
9 78 ნანა გიგაური კომისიის წევრი                                    
9 78 მაია დანელია კომისიის წევრი                                    
9 78 მზია ქრისტესიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 78 ლია სოხაძე კომისიის წევრი                                    
9 78 ნინო პაპავა კომისიის წევრი                                    
9 78 ნინო სვანიძე კომისიის წევრი                                    
9 78 არსენი ფიცხელაური კომისიის წევრი                                    
9 78 აკაკი ღვინიანიძე კომისიის წევრი                                    
9 78 აკაკი საბიაშვილი მოადგილე                                          

9 79 მარეხი სახვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
9 79 ელინა სტეფანოვი კომისიის მდივანი                                  
9 79 ნანული ჯიქია კომისიის წევრი                                    
9 79 მარინე არჯევანიძე კომისიის წევრი                                    
9 79 ეკატერინე კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
9 79 მაკა სტურუა კომისიის წევრი                                    
9 79 მზია ჩიტიძე კომისიის წევრი                                    
9 79 სოფიო ბადალაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 79 ნინა ბუაძე კომისიის წევრი                                    
9 79 გიორგი კობახიძე კომისიის წევრი                                    
9 79 ლიანა კობახიძე კომისიის წევრი                                    
9 79 ციცინო შენგელია კომისიის წევრი                                    
9 79 ცისმარი ფანჩვიძე-წიგნაძე მოადგილე                                          

9 80 ინგა ღაჭავა კომისიის თავმჯდომარე                              
9 80 ნანა აბულაძე კომისიის მდივანი                                  
9 80 ფელიქს არუთინიანი კომისიის წევრი                                    
9 80 ნაზი გზირიშვილი კომისიის წევრი                                    



9 80 იზოლდა ლომსაძე კომისიის წევრი                                    
9 80 თეონა ქორიძე კომისიის წევრი                                    
9 80 თინათინი ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
9 80 ნატო აბულაძე კომისიის წევრი                                    
9 80 დავით ადამაძე კომისიის წევრი                                    
9 80 ნანული გოგიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 80 ლაშა მამულაიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 80 ხათუნა ფანქველაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 80 ელისო შეყლაშვილი მოადგილე                                          

9 81 ამირანი დვალი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 81 ეთერ ბერიანიძე კომისიის მდივანი                                  
9 81 ლეილა მუჯირიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 81 ზურაბ ბუაჩიძე კომისიის წევრი                                    
9 81 ლეილა ბასილაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 81 ნონა ჯაჯანიძე კომისიის წევრი                                    
9 81 კრისტინა ფანდოევი კომისიის წევრი                                    
9 81 მაკა კოხრეიძე კომისიის წევრი                                    
9 81 მანანა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 81 აკაკი გიგაური კომისიის წევრი                                    
9 81 მარინა თუშიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 81 ლევან ნიკოლაიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 81 ნუნუ თოდაძე მოადგილე                                          

9 82 ელგუჯა მგელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
9 82 მეგი ქავთარაძე კომისიის მდივანი                                  
9 82 ნატალია ბუქური კომისიის წევრი                                    
9 82 მაია მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
9 82 ხათუნა სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
9 82 ელზა წიკლაური კომისიის წევრი                                    
9 82 ნათია კალატოზიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 82 ლალი სალთხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
9 82 მაია ბუტიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 82 ნონა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
9 82 ლიანა ფირცხალავა კომისიის წევრი                                    
9 82 მარიკა ქარჩხაძე კომისიის წევრი                                    
9 82 მანანა სხირტლაძე მოადგილე                                          

9 83 მანანა ხულუზაური კომისიის თავმჯდომარე                              



9 83 ხათუნა ჯავახიშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 83 ზეინაბ ჯაყელი კომისიის წევრი                                    
9 83 სოფიო ასათიანი კომისიის წევრი                                    
9 83 მარიამი რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 83 სერგო ბერიანიძე კომისიის წევრი                                    
9 83 ლია კენკიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 83 მელანია დარახველიძე კომისიის წევრი                                    
9 83 ნაილი ბახტურიძე კომისიის წევრი                                    
9 83 მარინა კირთაძე კომისიის წევრი                                    
9 83 ნატო რთველაძე კომისიის წევრი                                    
9 83 ვერა ცაგარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 83 ირმა მჟავანაძე მოადგილე                                          

9 84 მაია კოკაია კომისიის თავმჯდომარე                              
9 84 კარინე დალაქიშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 84 ნატო გამჯაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 84 თამარი გაგანაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 84 მედეა ჯოხაძე კომისიის წევრი                                    
9 84 სვეტლანა აბულაძე კომისიის წევრი                                    
9 84 ნარგიზი ფანდოევი კომისიის წევრი                                    
9 84 გოჩა შარიფაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 84 ქეთევან გონგაძე კომისიის წევრი                                    
9 84 თათია დარჩია კომისიის წევრი                                    
9 84 ელმირა რთველიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 84 ელეონორა ხუციძე კომისიის წევრი                                    
9 84 ოთარი წიგნაძე მოადგილე                                          

9 85 თამილა გიგაური კომისიის თავმჯდომარე                              
9 85 ლია ორაგველიძე კომისიის მდივანი                                  
9 85 ნიკა ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    
9 85 ლეილა ბურძენიძე კომისიის წევრი                                    
9 85 მარიამ სუარიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 85 ნინო სამქანაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 85 ქეთო აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 85 ქეთევან ბადალაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 85 დიანა კვანტალიანი კომისიის წევრი                                    
9 85 გულნარა ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    
9 85 ფიქრია სიდამონიძე კომისიის წევრი                                    
9 85 ლაშა ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    



9 85 ეკატერინე მათურელი მოადგილე                                          

9 86 ეკატერინე გულბათაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 86 ლამზირა ბედოშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 86 ნატო ბუხრაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 86 მადონა აფრასიძე კომისიის წევრი                                    
9 86 მაია გეწაძე კომისიის წევრი                                    
9 86 ნინო პატაშური კომისიის წევრი                                    
9 86 ნათია მერლანი კომისიის წევრი                                    
9 86 ლია ლიჩელი კომისიის წევრი                                    
9 86 მზია დარახველიძე კომისიის წევრი                                    
9 86 თამარი დოხნაძე კომისიის წევრი                                    
9 86 მარიეტა რუხაძე კომისიის წევრი                                    
9 86 გიორგი ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
9 86 დიმიტრი ფურცელაძე მოადგილე                                          

9 87 რუსუდანი ფირცხალაიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 87 თამარი ჯიბღაშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 87 ელეონორა ცხადაძე კომისიის წევრი                                    
9 87 თინათინი ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
9 87 ნინო თათრიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 87 ბადრი ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
9 87 ოლღა რუძის კომისიის წევრი                                    
9 87 თინათინ გოგიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 87 ლევანი ბაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 87 ლია კენჭოშვილი კომისიის წევრი                                    
9 87 მარინე კვერცხიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 87 ნატო ყაველაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 87 მაია კიკაბიძე მოადგილე                                          

9 88 დავით მიხელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
9 88 ნინო ავსაჯანიშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 88 გულნარა ჩახუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 88 თეონა კვირაია კომისიის წევრი                                    
9 88 მაია ჯიბღაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 88 ლუიზა იაკობიძე კომისიის წევრი                                    
9 88 ინგა ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
9 88 თეა ბურაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 88 ეკა გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    



9 88 ნინა მზარეულაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 88 ნინო ნებიერიძე კომისიის წევრი                                    
9 88 ტარიელი ხუბაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 88 სვეტლანა ჩიქოვანი მოადგილე                                          

9 89 ზეინაბ ფარეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 89 მანანა მიქაძე-ვეკუა კომისიის მდივანი                                  
9 89 ლელა მოსეშვილი კომისიის წევრი                                    
9 89 ინგა ინჯგია კომისიის წევრი                                    
9 89 თამარი ხორხელი კომისიის წევრი                                    
9 89 ნინო ღვინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 89 ნანა სამქანაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 89 ზაზა საბიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 89 ნანა ლომსაძე კომისიის წევრი                                    
9 89 ნინო აბულაძე კომისიის წევრი                                    
9 89 ხათუნა გრძელიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 89 რუსუდანი ხორხელი კომისიის წევრი                                    
9 89 მარიამი ცაგარეიშვილი მოადგილე                                          

9 90 ეკატერინე ზაქაშვილი-ლაღიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
9 90 მზია გურგენაშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 90 მარიამი მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
9 90 მაია სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
9 90 ხათუნა რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
9 90 დინარა პაიჭაძე კომისიის წევრი                                    
9 90 მზია ანთიძე კომისიის წევრი                                    
9 90 მანანა ამინაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 90 ხვიჩა აბაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 90 ხათუნა დემეტრაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 90 ინგა დრაილინგი კომისიის წევრი                                    
9 90 ფიქრია შალიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 90 შორენა ბოჭორიშვილი მოადგილე                                          

9 91 ქეთევან გულიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 91 თამარი ბიწაძე კომისიის მდივანი                                  
9 91 მზია ტაველიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 91 რუსუდან ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
9 91 ელისო ღიბრაძე კომისიის წევრი                                    
9 91 ნატო მიქაძე კომისიის წევრი                                    



9 91 მანანა ბითაძე კომისიის წევრი                                    
9 91 რუსუდან სარალიძე კომისიის წევრი                                    
9 91 მაია არაბიძე კომისიის წევრი                                    
9 91 ანზორ გამეზარდაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 91 ნანა ვერძეული კომისიის წევრი                                    
9 91 ირმა კობახიძე კომისიის წევრი                                    
9 91 მანანა წიკლაური მოადგილე                                          

9 92 პავლე ლაფაჩი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 92 მერცია კვირკველია კომისიის მდივანი                                  
9 92 ნანა ალექსიძე კომისიის წევრი                                    
9 92 მარინე მირიანაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 92 ირაკლი ბურაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 92 მარინა სვანიძე კომისიის წევრი                                    
9 92 დავით ნათელაშვილი კომისიის წევრი                                    

9 92 კონსტანტინე არჯევანიძე კომისიის წევრი                                    
9 92 ზურაბი აბაკელია კომისიის წევრი                                    
9 92 თეონა ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
9 92 მაია მატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 92 ლელა სხვიტარიძე კომისიის წევრი                                    
9 92 შორენა ფურცელაძე მოადგილე                                          

9 93 მარინა ხვიბლიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 93 ხატია დავითულიანი კომისიის მდივანი                                  
9 93 ნათელა პატაშური კომისიის წევრი                                    
9 93 დავითი თხელიძე კომისიის წევრი                                    
9 93 მზია ჯანიაშვილი-ქაჯაია კომისიის წევრი                                    
9 93 ცირა ასპანიძე კომისიის წევრი                                    
9 93 თამაზ ტატიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 93 თამარი საყვარელიძე კომისიის წევრი                                    
9 93 გოგიტა ჯიჯელავა კომისიის წევრი                                    
9 93 სალომე ბარათაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 93 შორენა კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
9 93 ეთერ სეხნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 93 თეა ნოზაძე მოადგილე                                          

9 94 ჯემალ ქირია კომისიის თავმჯდომარე                              
9 94 სვეტლანა რურუა კომისიის მდივანი                                  



9 94 ანა ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
9 94 მაყვალა კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
9 94 ხათუნა ესართია კომისიის წევრი                                    
9 94 კობა ჩაკვატაძე კომისიის წევრი                                    
9 94 ნინო ჯიქია კომისიის წევრი                                    
9 94 სოფია დევდარიანი კომისიის წევრი                                    
9 94 ლევან ქირია კომისიის წევრი                                    
9 94 მალხაზ დარცმელია კომისიის წევრი                                    
9 94 მზიური ჩალაძე კომისიის წევრი                                    
9 94 ნონა ჩანტლაძე კომისიის წევრი                                    
9 94 ემზარ სუბელიანი მოადგილე                                          

9 95 ზურაბ რუხაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
9 95 შორენა სამაკაშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 95 ნიკოლოზი შიშმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 95 მირანდა ბუიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 95 ლაშა კაცაძე კომისიის წევრი                                    
9 95 ნინო გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 95 სალომე მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 95 სალომე მეკოკიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 95 დავით გაბოძე კომისიის წევრი                                    
9 95 ჯუმბერი კამკამიძე კომისიის წევრი                                    
9 95 ნატო ნათაძე კომისიის წევრი                                    
9 95 გიგა ონაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 95 გიორგი კუპრაშვილი მოადგილე                                          

9 96 მარინა დვალი კომისიის თავმჯდომარე                              
9 96 ხათუნა ებანოიძე კომისიის მდივანი                                  
9 96 თამარი დორეული კომისიის წევრი                                    
9 96 ირინე მდივანი კომისიის წევრი                                    
9 96 დავით კაცაძე კომისიის წევრი                                    
9 96 თეიმური ლომოური კომისიის წევრი                                    
9 96 გოგოშა დიხამინჯია კომისიის წევრი                                    
9 96 თამილა ჩარკვიანი კომისიის წევრი                                    
9 96 ელისო ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
9 96 გიორგი გოგინაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 96 კახა ჩაგელიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 96 მაია ხორგუაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 96 მანანა ხავთასი მოადგილე                                          



9 97 კახაბერ მანჯგალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
9 97 ეკა მატიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
9 97 მარინა პეტრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 97 ნანა ჭკუასელი კომისიის წევრი                                    
9 97 გიორგი ბუჯიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 97 ლიანა ციხისელი კომისიის წევრი                                    
9 97 ეკატერინე არჯევანიძე კომისიის წევრი                                    
9 97 თეკლე საღირაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 97 ვახტანგი ედილაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 97 ტარიელ თხელიძე კომისიის წევრი                                    
9 97 სოფიო მეკოკიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 97 ნონა ხუნძაკიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 97 ანა ამირხანაშვილი მოადგილე                                          

9 98 ლანა ფარქოსაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
9 98 ნინო ალანია კომისიის მდივანი                                  
9 98 ლელა გოცირიძე კომისიის წევრი                                    
9 98 გია დარბუაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 98 თენგიზ ადამია კომისიის წევრი                                    
9 98 ქეთევანი ვარდიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 98 მარიამ ბაიდოშვილი კომისიის წევრი                                    
9 98 ოლეგი ჭიღლაძე კომისიის წევრი                                    
9 98 მაია გოგაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 98 ამირან ნადირაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 98 ელისო ნიკოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 98 ელისო ხუნძაყიშვილი კომისიის წევრი                                    
9 98 ქეთევან ბიჭიკაშვილი მოადგილე                                          

9 99 ასმათ გოგიტიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
9 99 ბექა გაბისონია კომისიის მდივანი                                  
9 99 მარინე ჭეჭვაძე კომისიის წევრი                                    
9 99 ოთარი კოვზიაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 99 ნონა ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
9 99 რუსუდან შენგელია კომისიის წევრი                                    
9 99 ქეთევან ედილაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 99 მაია ხაბულიანი კომისიის წევრი                                    
9 99 თინათინი შალტაური კომისიის წევრი                                    
9 99 ქეთევან ლომიძე კომისიის წევრი                                    



9 99 ვლადიმერ მირიანაშვილი კომისიის წევრი                                    
9 99 მარინა მოწონელიძე კომისიის წევრი                                    
9 99 მალხაზი კილაძე მოადგილე                                          

10 1 ნანი კომლაძე-გოჩიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 1 ნინო ელიზბარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 1 იამზე ვეფხვაძე კომისიის წევრი                                    
10 1 მერი კვირიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 1 ოლგა ნოვოსელცევა კომისიის წევრი                                    
10 1 მადონა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
10 1 ნანა გურჩიანი კომისიის წევრი                                    
10 1 ლალი რევაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 1 თეა კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
10 1 დავით ლომიძე კომისიის წევრი                                    
10 1 ნინო ოქრუაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 1 მარგალიტა ჭუმბურიძე კომისიის წევრი                                    
10 1 გიორგი გელხვიიძე მოადგილე                                          

10 2 ლია
როსებიშვილი-
პოზოვი კომისიის თავმჯდომარე                              

10 2 მაყვალა შანიძე კომისიის მდივანი                                  
10 2 ქეთევან ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
10 2 ეკატერინე ბოგველი კომისიის წევრი                                    
10 2 გელა ოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 2 რევაზ ფაცურია კომისიის წევრი                                    
10 2 გიორგი ილურიძე კომისიის წევრი                                    
10 2 ელენა მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 2 მზია დვალი კომისიის წევრი                                    
10 2 მარინე ამირაჯები კომისიის წევრი                                    
10 2 ნაირა ბერელიძე კომისიის წევრი                                    
10 2 მარიამ ჩალაძე კომისიის წევრი                                    
10 2 ანა ბუტიკაშვილი მოადგილე                                          

10 3 ნატო უღრელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 3 ნანი მეტრეველი კომისიის მდივანი                                  
10 3 ნათელა ბუთხუზი კომისიის წევრი                                    
10 3 ანა ვახტანგიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 3 მაკა ბრეგვაძე კომისიის წევრი                                    
10 3 თეონა გულედანი კომისიის წევრი                                    
10 3 ციალა ილურიძე კომისიის წევრი                                    



10 3 გიორგი გოგია კომისიის წევრი                                    
10 3 ქეთევან გონგლაძე კომისიის წევრი                                    
10 3 ქეთევან ბერიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 3 ეკატერინე კიკაძე კომისიის წევრი                                    
10 3 ნატო ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
10 3 საბა ცაგარეიშვილი მოადგილე                                          

10 4 მევლუდ ლაშაური კომისიის თავმჯდომარე                              
10 4 გიული დოლაბერიძე კომისიის მდივანი                                  
10 4 მაკა ჩხიტაური კომისიის წევრი                                    
10 4 თეონა კორძახია კომისიის წევრი                                    
10 4 ზურაბ ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
10 4 თამარ ზაქარაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 4 ინგა ოთარაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 4 ნანი კობახიძე კომისიის წევრი                                    
10 4 ლაშა ქობალია კომისიის წევრი                                    
10 4 ირმა ბარათელია კომისიის წევრი                                    
10 4 ციცინო ვარდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 4 გიორგი თურქია კომისიის წევრი                                    
10 4 ციური ბოლოთაშვილი მოადგილე                                          

10 5 თამარ აკოლაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 5 ნინო ბერიტაშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 5 მეგი ლეჟავა კომისიის წევრი                                    
10 5 ლანა სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
10 5 ნანა ბუტიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 5 გიორგი გახოკიძე კომისიის წევრი                                    
10 5 მარიამ სიუკაევი კომისიის წევრი                                    
10 5 ნანა ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
10 5 რუსუდან ბეკურაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 5 ნაზი მეზვრიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 5 ნათია ქობალია კომისიის წევრი                                    
10 5 დალი ჯიბლაძე კომისიის წევრი                                    
10 5 მაია ცაგარეიშვილი მოადგილე                                          

10 6 ელისო ღამბაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 6 ლელა ტაბატაძე კომისიის მდივანი                                  
10 6 ხათუნა თაყაძე კომისიის წევრი                                    
10 6 ნანა კორტავა კომისიის წევრი                                    



10 6 გურამ ბუტიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 6 იმედა გელხვიიძე კომისიის წევრი                                    
10 6 რაფაელი კარაპეტიანი კომისიის წევრი                                    
10 6 ნინო ცაციაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 6 მარინა გეგეჭკორი კომისიის წევრი                                    
10 6 ხათუნა ბერძენიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 6 ნატო გაზდელიანი კომისიის წევრი                                    
10 6 ნუნუ ვარსიმაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 6 მაია ვერძეული მოადგილე                                          

10 7 ინგა გზირიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 7 ვალენტინა კილასონია კომისიის მდივანი                                  
10 7 ქეთევან კაკულია კომისიის წევრი                                    
10 7 თათია წულაია კომისიის წევრი                                    
10 7 მიხეილი ჩარექიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 7 მაია ქარქაშაძე კომისიის წევრი                                    
10 7 ნათია მსხილაძე კომისიის წევრი                                    
10 7 მარინა ვარსემაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 7 მზია ოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 7 თამარ როოტ კომისიის წევრი                                    
10 7 თამარ რურუა კომისიის წევრი                                    
10 7 ლია ჩუტლაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 7 მარიამი ზაქარიაშვილი მოადგილე                                          

10 8 გულნარა დვალიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 8 ალბერტ მირაქიანი კომისიის მდივანი                                  
10 8 ოთარ ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
10 8 ნანული სუხიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 8 ლიკა ბეკურაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 8 ვერა ნარიმანიძე კომისიის წევრი                                    
10 8 ნათია ხაჩიური კომისიის წევრი                                    
10 8 ხათუნა ამირაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 8 თეონა გაბოძე კომისიის წევრი                                    
10 8 თამარ ბუჯიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 8 ია ილურიძე კომისიის წევრი                                    
10 8 გიორგი ტიელიძე კომისიის წევრი                                    
10 8 შორენა ჯიბლაძე მოადგილე                                          

10 9 მამუკა ახვლედიანი კომისიის თავმჯდომარე                              



10 9 ნინო ხაჭაპურიძე კომისიის მდივანი                                  
10 9 ნინო ფაცაცია კომისიის წევრი                                    
10 9 გიორგი კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
10 9 გულნარა ოსეფაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 9 მარინა პარშინა კომისიის წევრი                                    
10 9 მზია ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
10 9 ნეჟნა ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
10 9 თამარ გაბოძე კომისიის წევრი                                    
10 9 ლიანა ჩიბიროვა კომისიის წევრი                                    
10 9 ლანა ხვედელიძე კომისიის წევრი                                    
10 9 მარინე ჯიბლაძე კომისიის წევრი                                    
10 9 ლელა ლომსაძე მოადგილე                                          

10 10 ცისანა არაბული კომისიის თავმჯდომარე                              
10 10 მარინა შაქარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 10 მარინე არაქელაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 10 გია ჯანაშია კომისიის წევრი                                    
10 10 ნანა სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
10 10 ლიანა ნარიმანიძე კომისიის წევრი                                    
10 10 ნინო მნათობიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 10 ქეთევან ვარდანაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 10 დიანა სოზიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 10 ლელა თათხაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 10 ეკატერინე ქარქუსაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 10 რუსუდან ცერაძე კომისიის წევრი                                    
10 10 მზიური დორეული მოადგილე                                          

10 11 ნელი სანიკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 11 თეა შერმადინი კომისიის მდივანი                                  
10 11 ლია ობგაიძე კომისიის წევრი                                    
10 11 ნინო კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
10 11 ნათელა ქეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 11 ქეთევან კიპაროიძე კომისიის წევრი                                    
10 11 ნინო ჯავახი კომისიის წევრი                                    
10 11 ირინე ყავლაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 11 მაია ბახუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 11 მაკა გიორგობიანი კომისიის წევრი                                    
10 11 ქეთევან კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
10 11 ქეთევან წიკლაური კომისიის წევრი                                    



10 11 ანზორ მამალაძე მოადგილე                                          

10 12 შმაგი ვარდიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 12 მარიამი ლომსაძე კომისიის მდივანი                                  
10 12 თამარ კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
10 12 ჯემალი პირველი კომისიის წევრი                                    
10 12 ანზორი ნიორაძე კომისიის წევრი                                    
10 12 გოდერძი არქანია კომისიის წევრი                                    
10 12 ნატო მანჯგალაძე კომისიის წევრი                                    
10 12 ნანა სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
10 12 ნათია ბენიძე კომისიის წევრი                                    
10 12 ლუკა ოკუჯავა კომისიის წევრი                                    
10 12 მაია ჩანადირი კომისიის წევრი                                    
10 12 მარინა ხარშილაძე კომისიის წევრი                                    
10 12 გოჩა ელოშვილი მოადგილე                                          

10 13 ზოია აბესაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 13 ნონა ძულიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 13 ნინო მსხვილიძე კომისიის წევრი                                    
10 13 მარიკა კორტავა კომისიის წევრი                                    
10 13 ია წასიძე კომისიის წევრი                                    
10 13 მარიამ გოგიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 13 მამუკა ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
10 13 ნინო უნდილაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 13 თეონა ლაზარეშვილი კომისიის წევრი                                    
10 13 ვალერიან ენუქიძე კომისიის წევრი                                    
10 13 ქეთევან მესტოიანი კომისიის წევრი                                    
10 13 ბელა ხაბარელი კომისიის წევრი                                    
10 13 მაია ქირიკაშვილი მოადგილე                                          

10 14 ირმა ფილიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 14 ნინო კასრაძე კომისიის მდივანი                                  
10 14 ნანა სოლოღაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 14 მზევინარი ჩემია კომისიის წევრი                                    
10 14 ვახტანგ ქეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 14 ზაირა ბუჯიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 14 ნინო ასანიძე კომისიის წევრი                                    
10 14 ლაურა ჩოხელი კომისიის წევრი                                    
10 14 ნინო ლომთაძე კომისიის წევრი                                    



10 14 ბესიკ ავსაჯანიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 14 სოფიო ბაღნაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 14 ფატმან ლილუაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 14 ზურაბ პაპიაშვილი მოადგილე                                          

10 15 მაია კიკვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 15 სოფიო მაისურაძე კომისიის მდივანი                                  
10 15 ნანა მიჩიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 15 ლალი ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
10 15 ქეთევან რამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 15 მარინე ხატისკაცი კომისიის წევრი                                    
10 15 მარიკა ვახტანგიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 15 ციცინო თემრიყაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 15 პაატა ვარდანაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 15 გიორგი მიქიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 15 რევაზ ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
10 15 მაკა ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
10 15 მედეია გოგნაძე მოადგილე                                          

10 16 ვერა ლომსაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 16 თეონა არჩუაშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 16 ლევან წულაია კომისიის წევრი                                    
10 16 შიო ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
10 16 ნესტან გიგაური კომისიის წევრი                                    
10 16 ნელი ირემაძე კომისიის წევრი                                    
10 16 ზაზა ჯალაღანია კომისიის წევრი                                    
10 16 იმედა ჭინჭარაული კომისიის წევრი                                    
10 16 თორნიკე პატარკაციშვილი კომისიის წევრი                                    
10 16 ხათუნა ასლამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 16 ეთერ დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 16 მაკა ჭუმბურიძე კომისიის წევრი                                    
10 16 თამარი ჩიტიშვილი მოადგილე                                          

10 17 ლია წიკლაური კომისიის თავმჯდომარე                              
10 17 ირინა კაიშაური კომისიის მდივანი                                  
10 17 ირა ჩავლეიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 17 ნარგიზ დულარიძე კომისიის წევრი                                    
10 17 გვანცა კოტრიკაძე კომისიის წევრი                                    
10 17 მერაბ ტერტერაშვილი კომისიის წევრი                                    



10 17 ანა ანანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 17 ეთერი ცქიტიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 17 ოთარ ბიბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 17 ანა მეღვინიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 17 ნანა ტოკლიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 17 ნაზი წიკლაური კომისიის წევრი                                    
10 17 იზოლდა ლოლაძე მოადგილე                                          

10 18 თამარ გელენიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 18 მარეხი ლელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 18 ლეილა ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    
10 18 თამარ გიორგობიანი კომისიის წევრი                                    
10 18 მარიამ ბიწკინაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 18 როზა ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    
10 18 გოგუცა ინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 18 იამზე პაპავა კომისიის წევრი                                    
10 18 ია ხარხელი კომისიის წევრი                                    
10 18 მაკა მაქაძე კომისიის წევრი                                    
10 18 ქეთევან მესხი კომისიის წევრი                                    
10 18 ნინო მინდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 18 ქეთევან გაფრინდაშვილი მოადგილე                                          

10 19 ნოდარ თითირაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 19 ნათია ფიცხელაური კომისიის მდივანი                                  
10 19 თინათინ ლაგვილავა კომისიის წევრი                                    
10 19 ლია ხარაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 19 დალი ბიტარაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 19 ლამარა ღუდუშაური კომისიის წევრი                                    
10 19 დავით კიპაროიძე კომისიის წევრი                                    
10 19 ვიოლეტა სახურია კომისიის წევრი                                    
10 19 სოფიო ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
10 19 ციალა ფეხმაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 19 ნინო ღოღაძე კომისიის წევრი                                    
10 19 ია ციხიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 19 ეკატერინე აჩელაშვილი მოადგილე                                          

10 20 ეკა ზაზაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 20 მადონა საღინაძე კომისიის მდივანი                                  
10 20 თინათინი ხუტურიძე კომისიის წევრი                                    



10 20 ლელა ცინაძე კომისიის წევრი                                    
10 20 მაია პაპაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 20 დუშიკო ებრალიძე კომისიის წევრი                                    
10 20 ია გარსევანიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 20 იამზე ცაგარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 20 მარინე აბულაძე კომისიის წევრი                                    
10 20 ნათია ბოლოთაური კომისიის წევრი                                    
10 20 ნელი ლაბაძე კომისიის წევრი                                    
10 20 მაია ქიზიყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 20 ლენა ქოქოშვილი მოადგილე                                          

10 21 მაკა გოგიტიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 21 თამილა ნაყეური კომისიის მდივანი                                  
10 21 ნინო კაკაურიძე კომისიის წევრი                                    
10 21 გურამ ბერაია კომისიის წევრი                                    
10 21 ლეილა მამნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 21 ნინო ოთარაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 21 ნინო კურდღელაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 21 დავით მიქაძე კომისიის წევრი                                    
10 21 ლელა ბიჭიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 21 მაია გავაშელიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 21 ეთერ გორდეევა კომისიის წევრი                                    
10 21 თეონა კარელიძე კომისიის წევრი                                    
10 21 მაია გოგოლაძე მოადგილე                                          

10 22 მაყვალა აფციაური კომისიის თავმჯდომარე                              
10 22 დალი გოგიძე კომისიის მდივანი                                  
10 22 ირმა სიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 22 როზა მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
10 22 მაყვალა ჭეღელიძე კომისიის წევრი                                    
10 22 ეთერ მანჯიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 22 ხატია არახამია კომისიის წევრი                                    
10 22 დავით დანელია კომისიის წევრი                                    
10 22 ნათია პატარქალაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 22 ზურაბ გაბიანი კომისიის წევრი                                    
10 22 ნიკა მერკვილაძე კომისიის წევრი                                    
10 22 ნათია შარია კომისიის წევრი                                    
10 22 ნანი კურტანიძე მოადგილე                                          



10 23 დარეჯანი ბილანიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 23 ლენა მაისურაძე კომისიის მდივანი                                  
10 23 ნათია ღვინიანიძე კომისიის წევრი                                    
10 23 მაგული კობახიძე კომისიის წევრი                                    
10 23 ნანა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
10 23 ეთერ კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
10 23 თეონა ძნელაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 23 ინგა ვარდანაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 23 ელენე ბოკელავაძე კომისიის წევრი                                    
10 23 ლალი მამადაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 23 მარი ყირიმელი კომისიის წევრი                                    
10 23 მაკა შჩერბაკოვი კომისიის წევრი                                    
10 23 ქეთევან თითირაშვილი მოადგილე                                          

10 24 ნათელა გენგიური კომისიის თავმჯდომარე                              
10 24 ნათია გიგოლაშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 24 თამარ ლაბარტყავა კომისიის წევრი                                    
10 24 სოფიო ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
10 24 ნინო გურწიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 24 კახაბერ ბერიძიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 24 დავით მრელაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 24 მარინა ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
10 24 ეკა მაგრაქველიძე კომისიის წევრი                                    
10 24 სალომე სანადირაძე კომისიის წევრი                                    
10 24 მედეა ტაბიძე კომისიის წევრი                                    
10 24 თეა ცქვიტაია კომისიის წევრი                                    
10 24 ნანა ცქიფურიშვილი მოადგილე                                          

10 25 ინგა პაჭკორია კომისიის თავმჯდომარე                              
10 25 ნინო ქოროღლიშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 25 ნანული ილურიძე კომისიის წევრი                                    
10 25 ქეთევან ფრუიძე კომისიის წევრი                                    
10 25 შალვა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
10 25 ლელა ჭუმბურიძე კომისიის წევრი                                    
10 25 დარეჯან ბედიანაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 25 მარიამი შველიძე კომისიის წევრი                                    
10 25 ია გაწერელია კომისიის წევრი                                    
10 25 ირმა გოგიჩაიშვილი კომისიის წევრი                                    



10 25 ანელა შამათავა კომისიის წევრი                                    
10 25 მარიამ ჯანვერდაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 25 ირინა ბენიძე მოადგილე                                          

10 26 ნანა ბზიკაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 26 ნინო აბესაძე კომისიის მდივანი                                  
10 26 თამარ შამათავა კომისიის წევრი                                    
10 26 გიორგი გაბეხაძე კომისიის წევრი                                    
10 26 ნინო ბერბიჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 26 აბო ოთიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 26 გიორგი ჩალიგავა კომისიის წევრი                                    

10 26 ალექსანდრე მრელაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 26 ნანი არდია კომისიის წევრი                                    
10 26 ლია ლელაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 26 დავით ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
10 26 თამარ ჯანვერდაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 26 ნარგიზა ხარაიშვილი მოადგილე                                          

10 27 ელგუჯა პაპუნაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 27 მარიამ თავაქალიშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 27 გვანცა გაბეხაძე კომისიის წევრი                                    
10 27 ხათუნა ძაბირაძე კომისიის წევრი                                    
10 27 მამუკა პაპავა კომისიის წევრი                                    
10 27 ზაველი შონია კომისიის წევრი                                    
10 27 ვერიკო ჯოხაძე კომისიის წევრი                                    
10 27 მანანა არევაძე კომისიის წევრი                                    
10 27 მაყვალა კაკაურიძე კომისიის წევრი                                    

10 27 ვლადიმერი ოგანესიანი კომისიის წევრი                                    
10 27 გიორგი ქისტაური კომისიის წევრი                                    
10 27 ანნა ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
10 27 მარიამ მესხი მოადგილე                                          

10 28 დინარი როგავა კომისიის თავმჯდომარე                              
10 28 მაია ცერცვაძე კომისიის მდივანი                                  
10 28 ირმა ჩიქობავა კომისიის წევრი                                    
10 28 ირინა ოგანეზოვა კომისიის წევრი                                    
10 28 ნინო პოპიაშვილი კომისიის წევრი                                    



10 28 ნუნუ ზაქარაია კომისიის წევრი                                    
10 28 თამარი კეზევაძე კომისიის წევრი                                    
10 28 სოფიო ტაბუცაძე კომისიის წევრი                                    
10 28 ია კოსტანძიკი კომისიის წევრი                                    
10 28 ივანე აბაკელია კომისიის წევრი                                    
10 28 ეკა ვარსემაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 28 დოდო ხმიადაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 28 ნატო ჟვანია მოადგილე                                          

10 29 თეა შარიქაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 29 ირმა მაისურაძე კომისიის მდივანი                                  
10 29 ია ბერიძიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 29 ბაგრატ ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
10 29 ეკატერინე მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 29 მაია პატაშური კომისიის წევრი                                    
10 29 ნინო კობალაძე კომისიის წევრი                                    
10 29 გიორგი ხიზანიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 29 ეკა ნიკურაძე კომისიის წევრი                                    
10 29 ლევანი გორდულაძე კომისიის წევრი                                    
10 29 ნონა ფიფია კომისიის წევრი                                    
10 29 ნინო ხმალაძე კომისიის წევრი                                    
10 29 გიორგი ჩლაიძე მოადგილე                                          

10 30 ლალი მახარაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 30 ხათუნა გელენიძე კომისიის მდივანი                                  

10 30 თეონა
ოდიშვილი-
ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    

10 30 მამუკა ურიდია კომისიის წევრი                                    
10 30 ინგა გუგავა კომისიის წევრი                                    
10 30 ნონა ამბოკაძე კომისიის წევრი                                    
10 30 მაია ბუღულაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 30 ქეთინო ვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 30 ია ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
10 30 მანანა ღვინაძე კომისიის წევრი                                    
10 30 ია შანშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 30 მალვინა ხარჩილავა კომისიის წევრი                                    
10 30 რუსუდან ჯაფარიძე მოადგილე                                          

10 31 საბა ბაიხოიძე კომისიის თავმჯდომარე                              



10 31 ნინო ქობესაშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 31 ნათია უგულავა კომისიის წევრი                                    

10 31 ნანა კერვალიშვილი-სიგუა კომისიის წევრი                                    
10 31 ელენე ქურდაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 31 ქეთევანი ყარალაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 31 ქეთევან მახარაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 31 ბაჩანა ქურასბედიანი კომისიის წევრი                                    
10 31 ნათია გუჯეჯიანი კომისიის წევრი                                    
10 31 მარიამ ლოჩოშვილი კომისიის წევრი                                    
10 31 ნატო სურმავა კომისიის წევრი                                    
10 31 ციური უგრეხელიძე კომისიის წევრი                                    
10 31 ზაირა გაგლოევი მოადგილე                                          

10 32 თეიმურაზ მჭედლიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 32 ეკატერინე ფსუტური კომისიის მდივანი                                  
10 32 გიორგი გულიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 32 ლიანა არჩვაძე კომისიის წევრი                                    
10 32 მარიამი დევდარიანი კომისიის წევრი                                    
10 32 ზურაბ გურული კომისიის წევრი                                    
10 32 დალი კვანტალიანი კომისიის წევრი                                    
10 32 ინგა ფსუტური კომისიის წევრი                                    
10 32 მარიამ ზაბახიძე კომისიის წევრი                                    
10 32 მანანა ლაბაძე კომისიის წევრი                                    
10 32 ნათია მაზანაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 32 ნონა ჯალაღონია კომისიის წევრი                                    
10 32 ნელი ქებაძე მოადგილე                                          

10 33 ნოდარი გაწერელია კომისიის თავმჯდომარე                              
10 33 ნატალია იობიძე კომისიის მდივანი                                  
10 33 სალომე კარანაია კომისიის წევრი                                    
10 33 მაია შაბურიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 33 მეგი ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
10 33 ლელა აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 33 ნათია ნეფარიძე კომისიის წევრი                                    
10 33 ნონა ავსაჯანიშვილი კომისიის წევრი                                    

10 33 ალექსანდრე დევდარიანი კომისიის წევრი                                    
10 33 ნონა გურიელიძე კომისიის წევრი                                    



10 33 ვალენტინა ზაბახიძე კომისიის წევრი                                    
10 33 ნონა ჭეჟია კომისიის წევრი                                    
10 33 ლელა ეუაშვილი მოადგილე                                          

10 34 თამარ კუკავა კომისიის თავმჯდომარე                              
10 34 მარინე ჩაჩავა კომისიის მდივანი                                  
10 34 გიორგი მანაგაძე კომისიის წევრი                                    
10 34 მარინა აბესაძე კომისიის წევრი                                    
10 34 ელენე ჯანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 34 თამარ ღამბაშიძე კომისიის წევრი                                    
10 34 თეა თაბაგარი კომისიის წევრი                                    
10 34 მიმოზა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
10 34 აზა ჩოფლიანი კომისიის წევრი                                    
10 34 თორნიკე ხეთაგურაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 34 ზურაბ ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
10 34 ნინო ჯოლბორდი კომისიის წევრი                                    
10 34 ნინო სილოგავა მოადგილე                                          

10 35 ვახტანგ მამულაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 35 მაია ლავრინენკო კომისიის მდივანი                                  
10 35 ნატო მეცხვარიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 35 ნინა ბილიხოძე კომისიის წევრი                                    
10 35 ნინო მოლაშხია კომისიის წევრი                                    
10 35 თამარ მაგრაქველიძე კომისიის წევრი                                    
10 35 გიგა ბზიავა კომისიის წევრი                                    
10 35 მანანა გერგაია კომისიის წევრი                                    
10 35 თამარ დუნდუა კომისიის წევრი                                    
10 35 ნინო კოტაძე კომისიის წევრი                                    
10 35 მარიამ ლომსაძე კომისიის წევრი                                    
10 35 თამარ ონიანი კომისიის წევრი                                    
10 35 რევაზი ნიჟარაძე მოადგილე                                          

10 36 ანნა ხავთასი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 36 ხათუნა ხვედელიძე კომისიის მდივანი                                  
10 36 მაკა ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
10 36 ინგა ტალახაძე კომისიის წევრი                                    
10 36 მარიამი ერაძე კომისიის წევრი                                    
10 36 თამთა არჩუაძე კომისიის წევრი                                    
10 36 ნონა ბირთველიშვილი კომისიის წევრი                                    



10 36 ნუნუ
მოდრეკილაძე-
ხმალაძე კომისიის წევრი                                    

10 36 ნარი გაბელია კომისიის წევრი                                    
10 36 ნინო გოგბერაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 36 ნონა ირემაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 36 ანჟელა კაზარიანი კომისიის წევრი                                    
10 36 გია იმნაძე მოადგილე                                          

10 37 თეა წოწონავა კომისიის თავმჯდომარე                              
10 37 ლელა ხაჩირაშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 37 დარეჯან ლორია კომისიის წევრი                                    
10 37 მაია მიშველიძე კომისიის წევრი                                    
10 37 მაია ფიფია კომისიის წევრი                                    
10 37 მერაბი ნიკურაძე კომისიის წევრი                                    
10 37 გიონი კვიტაიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 37 გულნარა ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
10 37 ზინაიდა აჯამია კომისიის წევრი                                    
10 37 ლანა კოხრეიძე კომისიის წევრი                                    
10 37 თინათინ ნაკვეთაური კომისიის წევრი                                    
10 37 ია ჯუღელი-გვარამია კომისიის წევრი                                    
10 37 თათია კილასონია მოადგილე                                          

10 38 ანუკი კიწმარიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 38 მაია ქავთარაძე კომისიის მდივანი                                  
10 38 ვახტანგ ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    
10 38 მაია კობერიძე კომისიის წევრი                                    
10 38 ნათია ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
10 38 გიორგი ბერიძიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 38 ნანა კავილაძე კომისიის წევრი                                    
10 38 ხათუნა გაჩეჩილაძე კომისიის წევრი                                    
10 38 მირანდა კესარელი კომისიის წევრი                                    
10 38 მზია გელაძე კომისიის წევრი                                    
10 38 მაია კიწმარიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 38 რუსუდან ჩხატარაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 38 მარიკო ჩინჩალაძე მოადგილე                                          

10 39 დავით ჩაჩუა კომისიის თავმჯდომარე                              
10 39 ლელა მაჩაბლიშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 39 ნანი მიშველიძე კომისიის წევრი                                    



10 39 ნელი ებიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 39 მარიამ აბუთიძე კომისიის წევრი                                    
10 39 ლელა მერებაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 39 სოფიო ხატაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 39 ნინო შიუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 39 ინგა ბაგაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 39 მანანა ბიბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 39 ნიკოლოზ უსტარაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 39 ანა წიკლაური კომისიის წევრი                                    
10 39 ცისანა ზამთარაშვილი მოადგილე                                          

10 40 ბექა წიკლაური კომისიის თავმჯდომარე                              
10 40 ირინე გულბიანი კომისიის მდივანი                                  
10 40 თამაზ გოგშელიძე კომისიის წევრი                                    
10 40 თეონა ბუზალაძე კომისიის წევრი                                    
10 40 მადონა ძიძიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 40 თამარი კიპაროიძე კომისიის წევრი                                    
10 40 თემური სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
10 40 ირმა გაბედავა კომისიის წევრი                                    
10 40 ირმა თაბაგარი კომისიის წევრი                                    
10 40 ბელა ეუაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 40 ტარიელ მღებრიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 40 ბონდო რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 40 რომან სილოგავა მოადგილე                                          

10 41 ლამარა ჯიჯელავა კომისიის თავმჯდომარე                              
10 41 ვერა ჯღამაძე კომისიის მდივანი                                  
10 41 ნინო ქობულია კომისიის წევრი                                    
10 41 ლია ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    
10 41 გივი ფიჩხნარაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 41 გელა ამბოკაძე კომისიის წევრი                                    
10 41 მიხეილ მგელაძე კომისიის წევრი                                    
10 41 მარინა ძანძავა კომისიის წევრი                                    
10 41 შორენა თოფურია კომისიის წევრი                                    
10 41 ნონა გასვიანი კომისიის წევრი                                    
10 41 სვეტლანა ცილიურიკი კომისიის წევრი                                    
10 41 ივეტა ხობელია კომისიის წევრი                                    
10 41 ირაკლი არღვლიანი მოადგილე                                          



10 42 ეკატერინე ჭეხაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 42 ბესიკ აბზიანიძე კომისიის მდივანი                                  
10 42 მარგალიტა ალელიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 42 მაკა გოლეთიანი კომისიის წევრი                                    
10 42 მარიამ პაპუჩელაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 42 თამარ თალაკვაძე კომისიის წევრი                                    
10 42 მარიკა სალუქვაძე კომისიის წევრი                                    
10 42 მარიამ ხალვაში კომისიის წევრი                                    
10 42 მაია გრიგორიანი კომისიის წევრი                                    
10 42 ირინა ლებანიძე კომისიის წევრი                                    
10 42 ნინო მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 42 ნინო ღურწკაია კომისიის წევრი                                    
10 42 თამარ კუჭაშვილი მოადგილე                                          

10 43 ია ამინაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 43 მარიამი არველაძე კომისიის მდივანი                                  
10 43 თამარ მიქაძე კომისიის წევრი                                    
10 43 ნინა ნადირაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 43 მერი გოგილაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 43 მარეხი ვაჟბედაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 43 ვახტანგ ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 43 ია როსტომაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 43 მარიამ მუზაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 43 დავით კიკნაველიძე კომისიის წევრი                                    
10 43 შორენა კობაიძე კომისიის წევრი                                    
10 43 ნინო კუჭაშვილი-ლომიძე კომისიის წევრი                                    
10 43 ლეილა ამინაშვილი მოადგილე                                          

10 44 თეა ბეთანელი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 44 მეგი ბოჭორიშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 44 ნათელა ჭოხონელიძე კომისიის წევრი                                    
10 44 თინათინ ჯერენაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 44 მარინე გოგილაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 44 ნინო წიკლაური კომისიის წევრი                                    
10 44 მერაბ წოწონავა კომისიის წევრი                                    
10 44 ნუნუ ნანეიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 44 ეთერი სულხანიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 44 დარეჯანი ფარჯიანი კომისიის წევრი                                    



10 44 ნინო ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
10 44 კობა ჯოლოგუა კომისიის წევრი                                    
10 44 ნინო სანაია მოადგილე                                          

10 45 ირინე წერეთელი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 45 ხათუნა უკანწყაროელი კომისიის მდივანი                                  
10 45 მარინე სოზიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 45 ია რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 45 ნინო ბუტიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 45 ვახტანგი მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    
10 45 თამრიკო ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
10 45 დავით შიოშვილი კომისიის წევრი                                    
10 45 მარინე გრატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 45 ზოია ვარდანაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 45 მაია ნემსიწვერიძე კომისიის წევრი                                    
10 45 თენგიზ ხუხუნაიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 45 სალომე ხარჩილავა მოადგილე                                          

10 46 როზა ჭეჟია კომისიის თავმჯდომარე                              
10 46 დარიკო ქარდავა კომისიის მდივანი                                  
10 46 ბონდო დობაძიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 46 ლიანა ქუმსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 46 ნანა გოგილაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 46 რუზანა არჩუაძე კომისიის წევრი                                    
10 46 ანნა არველაძე კომისიის წევრი                                    
10 46 გოგიტა მირველაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 46 ნათია გელენიძე კომისიის წევრი                                    
10 46 ანა გოგინავა კომისიის წევრი                                    
10 46 ირმა დოლიძე კომისიის წევრი                                    
10 46 სოფიკო ჯიჯელავა კომისიის წევრი                                    
10 46 სოსო პაპუჩელაშვილი მოადგილე                                          

10 47 ლარისა თიგიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 47 ცირა ჩოხელი კომისიის მდივანი                                  
10 47 გიორგი ეგნატაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 47 დავით ბილიხოძე კომისიის წევრი                                    
10 47 მაგდალინა ბალაბანოვი კომისიის წევრი                                    
10 47 ციური ელბაქიძე კომისიის წევრი                                    
10 47 ქეთევან ტალახაძე კომისიის წევრი                                    



10 47 მზია კვიტაიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 47 ქეთინო ღლონტი კომისიის წევრი                                    
10 47 ეკა ბუწანკალური კომისიის წევრი                                    
10 47 თამარ გურგენაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 47 მარინე ხუროშვილი კომისიის წევრი                                    
10 47 დავით ხუროშვილი მოადგილე                                          

10 48 ვაჟა სოხაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 48 მარინე ფილაური კომისიის მდივანი                                  
10 48 თინათინ ქორქაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 48 ლილი გონგლაძე კომისიის წევრი                                    
10 48 ავთანდილ მზექალაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 48 გოჩა არჯევანიძე კომისიის წევრი                                    
10 48 ირინა ფილაური კომისიის წევრი                                    
10 48 ეკა კვიტაიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 48 თინათინ შუკაკიძე კომისიის წევრი                                    
10 48 მაია არსენაძე კომისიის წევრი                                    
10 48 დარეჯანი რუხაძე კომისიის წევრი                                    
10 48 თამარ ქონიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 48 ფიქრია აქიაშვილი მოადგილე                                          

10 49 ზაირა კურტანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 49 ზეინაბ ჭანკოტაძე კომისიის მდივანი                                  
10 49 იოლა ჭანკოტაძე კომისიის წევრი                                    
10 49 ციცინო გონგლაძე კომისიის წევრი                                    
10 49 თეიმურაზ რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
10 49 ნინო გამხუაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 49 თენგიზ წერეთელი კომისიის წევრი                                    
10 49 ნატო ახალკაციშვილი კომისიის წევრი                                    
10 49 გივი შიოლაშვილი კომისიის წევრი                                    

10 49 მანანა
ბეროზაშვილი-
მერებაშვილი კომისიის წევრი                                    

10 49 თეა გაგანაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 49 მაკა ობგაძე კომისიის წევრი                                    
10 49 მარიამ თოფურია მოადგილე                                          

10 50 მერაბ კიკნაველიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 50 მარინე მიქაძე კომისიის მდივანი                                  
10 50 ლალი ბასიაშვილი კომისიის წევრი                                    



10 50 ნაზი ბირკაძე კომისიის წევრი                                    
10 50 ნინო გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
10 50 თამარ მშვიდობაძე კომისიის წევრი                                    
10 50 ლეილა მენთეშაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 50 მზია აბაიაძე კომისიის წევრი                                    
10 50 ქეთევან თუმანიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 50 ცისანა ბასილაია კომისიის წევრი                                    
10 50 ლალი კვერცხიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 50 ნანა ჯიჯელავა კომისიის წევრი                                    
10 50 ნინო მათურელი მოადგილე                                          

10 51 ნათია ქოქოსაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 51 თეა ბაბლიძე კომისიის მდივანი                                  
10 51 მარიამ ჯაიანი კომისიის წევრი                                    
10 51 ელენე გოდერძაული კომისიის წევრი                                    
10 51 ბარბარა შუბაშიკელი კომისიის წევრი                                    
10 51 ლელა მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
10 51 ვლადიმერ ახალკაციშვილი კომისიის წევრი                                    
10 51 ლამარა ბაქრაძე კომისიის წევრი                                    
10 51 ნანა ბლიაძე კომისიის წევრი                                    
10 51 ანაიდა გევორქიანი კომისიის წევრი                                    
10 51 ნატო მეცხვარიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 51 ნათია ჯუღელი კომისიის წევრი                                    
10 51 ლენა ჩინაშვილი მოადგილე                                          

10 52 თამარ ბერულავა კომისიის თავმჯდომარე                              
10 52 გიორგი ბაღიშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 52 ჯაბა ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
10 52 ლალი ბიბილური კომისიის წევრი                                    
10 52 მანანა ჟორჟოლაძე კომისიის წევრი                                    
10 52 ეკატერინე ცაბაძე კომისიის წევრი                                    
10 52 თემურ წიკლაური კომისიის წევრი                                    
10 52 ლია მანძულაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 52 ნინელი ზარიძე კომისიის წევრი                                    
10 52 ნინო გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 52 ანა მიქაძე კომისიის წევრი                                    
10 52 ელისო საჩალელი კომისიის წევრი                                    
10 52 ლიანა ხუტაშვილი მოადგილე                                          



10 53 დავით გამგონიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 53 ნინო ღვინჯილია კომისიის მდივანი                                  
10 53 ლიანა ავალიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 53 ნუგზარ მანაგაძე კომისიის წევრი                                    

10 53 ელენე
აბრამიშვილი-
ფარადაშვილი კომისიის წევრი                                    

10 53 ციცინო კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
10 53 ნესტან როდონაია კომისიის წევრი                                    
10 53 გიორგი კვიტაიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 53 ნანი პაპულაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 53 ნათია აქიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 53 ნინო თოდუა კომისიის წევრი                                    
10 53 ზეინაბ მიჩინაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 53 ირმა კალანდაძე მოადგილე                                          

10 54 მაია ხუნდაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 54 მარიკა კოდალაშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 54 ლია ირემაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 54 ლევან მარკოზია კომისიის წევრი                                    
10 54 ინდირა ანანიძე კომისიის წევრი                                    
10 54 ზოია ლემონჯავა კომისიის წევრი                                    
10 54 მანანა მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 54 ნინო ლეკვეიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 54 ლიანა აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 54 ირმა კოჭლამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 54 ხათუნა რამინაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 54 ნათია უგრეხელიძე კომისიის წევრი                                    
10 54 ლელა ოდიშვილი მოადგილე                                          

10 55 ირმა შენგელია კომისიის თავმჯდომარე                              
10 55 ქეთევან გრძელიძე კომისიის მდივანი                                  
10 55 გიგა ფოლადიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 55 ია ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 55 ირა არსენაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 55 თამარ კოდალაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 55 თემურ გალდავა კომისიის წევრი                                    
10 55 ლია ჩინჩალაძე კომისიის წევრი                                    
10 55 ანი ცხადაძე კომისიის წევრი                                    



10 55 სოფია სართანია კომისიის წევრი                                    
10 55 მერი ჩიკვილაძე კომისიის წევრი                                    
10 55 დონარა ჭოველიძე კომისიის წევრი                                    
10 55 გია წოწორია მოადგილე                                          

10 56 ია შუკაკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 56 ქეთინო კუპრეიშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 56 ფიქრია ქიბიშაური კომისიის წევრი                                    
10 56 ხათუნა ბურდული კომისიის წევრი                                    
10 56 მარინა თოდუა კომისიის წევრი                                    
10 56 მარინე კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
10 56 დარეჯან კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
10 56 ზაზა ახალაია კომისიის წევრი                                    
10 56 არმინე ავაქიანი კომისიის წევრი                                    
10 56 ჟანეტა დუნდუა კომისიის წევრი                                    
10 56 თამთა ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
10 56 მედეა ჯალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 56 თამაზ დურგლიშვილი მოადგილე                                          

10 57 ლელა სარალიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 57 თამარ თავართქილაძე კომისიის მდივანი                                  
10 57 ჟანეტა ბართია კომისიის წევრი                                    
10 57 ლალი კაკუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 57 ნიკოლოზ შარმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 57 გულნარა მამალაძე კომისიის წევრი                                    
10 57 თამარ დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
10 57 მელიტონ შიოშვილი კომისიის წევრი                                    
10 57 ქეთევან ჯოხაძე კომისიის წევრი                                    
10 57 ქეთევან აშაძე კომისიის წევრი                                    
10 57 ბელა ბესტაევა კომისიის წევრი                                    
10 57 ზაზა გალუსტაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 57 ინგა ქიტიაშვილი მოადგილე                                          

10 58 ხათუნა მეტრეველი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 58 ციალა ბერელიძე კომისიის მდივანი                                  
10 58 ნანა პეტრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 58 დალი ოქრუაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 58 ეკა შარმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 58 მარინე ჩინჩალაძე კომისიის წევრი                                    



10 58 ნინო ჯარმელიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 58 ნესტან აფციაური კომისიის წევრი                                    
10 58 ნანა ცუცქირიძე კომისიის წევრი                                    
10 58 ეკატერინე ლაფაჩი კომისიის წევრი                                    
10 58 თინათინ ნებიერიძე კომისიის წევრი                                    
10 58 ლელა ღვინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 58 ჯუმბერ ყალიჩავა მოადგილე                                          

10 59 როინ უცუნაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 59 ქეთევან მერებაშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 59 მზია ფარსაღაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 59 ქეთევან ვარსიმაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 59 თამარ ჩაგელიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 59 მიხეილ ბარნაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 59 გიორგი შიოშვილი კომისიის წევრი                                    
10 59 ირმა ძინძიბაძე კომისიის წევრი                                    
10 59 იზოლდა დიდებაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 59 თამარ მამალაძე კომისიის წევრი                                    
10 59 მარო მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 59 ბესარიონ ორაგველიძე კომისიის წევრი                                    
10 59 ნინო ურთაშვილი მოადგილე                                          

10 60 ელენა ყაჭეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 60 მზია კუბლაშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 60 ნონა ხარატიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 60 თამარ ქურასბედიანი კომისიის წევრი                                    
10 60 ლირა ცხვედიანი კომისიის წევრი                                    
10 60 ვალტერ ლაგვილავა კომისიის წევრი                                    
10 60 ინგა როსტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 60 ზურაბ ტუგულაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 60 ლიანა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
10 60 თამარ ამირიძე კომისიის წევრი                                    
10 60 ნანა ჭანუყვაძე კომისიის წევრი                                    
10 60 ნანა ჯაში კომისიის წევრი                                    
10 60 ნათელა თითირაშვილი მოადგილე                                          

10 61 მზია მიქავა კომისიის თავმჯდომარე                              
10 61 ნონა კვირიკაშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 61 ნონა ყოლბაია კომისიის წევრი                                    



10 61 დავითი მალანია კომისიის წევრი                                    
10 61 ნათია მარგველიანი კომისიის წევრი                                    
10 61 ნესტორ გოგრიჭიანი კომისიის წევრი                                    
10 61 თამარა მუსაევა კომისიის წევრი                                    
10 61 მარიამ მანთიძე კომისიის წევრი                                    
10 61 ნინო გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
10 61 მზია დუღაძე კომისიის წევრი                                    
10 61 მარინე სახოკია კომისიის წევრი                                    
10 61 მედეა წურწუმია კომისიის წევრი                                    
10 61 დარეჯან ლაფაჩი მოადგილე                                          

10 62 ია პატიეშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 62 მაია დემურია კომისიის მდივანი                                  
10 62 ნინო გარიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 62 მაკა ახალკაცი კომისიის წევრი                                    
10 62 ლიანა როგავა კომისიის წევრი                                    
10 62 ნინო კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
10 62 სოფიო მასხულია კომისიის წევრი                                    
10 62 ეკატერინე მინაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 62 ნონა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
10 62 ლელა ტეფნაძე კომისიის წევრი                                    
10 62 ნინო ყარაბუღაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 62 თამუნა წიკლაური კომისიის წევრი                                    
10 62 რობერტ რევიშვილი მოადგილე                                          

10 63 რამაზ ბაღდოშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 63 ლია ხუროშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 63 გულო ზურაბიანი კომისიის წევრი                                    
10 63 ნათელა ქართველიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 63 კახაბერ მეგენეიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 63 ნესტან კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
10 63 სალომე წილოსანი კომისიის წევრი                                    
10 63 თამარ მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 63 ნელი დავითაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 63 ელენა თორაძე კომისიის წევრი                                    
10 63 ნანული ფრიდონაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 63 ნინო ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
10 63 ნაირა გორგაძე მოადგილე                                          



10 64 ნონა ბლუაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 64 ანა რეხვიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 64 ნინო პავლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 64 ნანული გიორგობიანი კომისიის წევრი                                    
10 64 გელა გორგაძე კომისიის წევრი                                    
10 64 რომან დავითაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 64 მალხაზ მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
10 64 მაია ხიზანიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 64 ზოია ინასარიძე კომისიის წევრი                                    
10 64 ხატია იტრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 64 ნანა ოქრაძე კომისიის წევრი                                    
10 64 ნათია პაპინაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 64 აკაკი როგავა მოადგილე                                          

10 65 ნათია ჭკუასელი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 65 ანა ცირეკიძე კომისიის მდივანი                                  
10 65 თამარ ბედიანაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 65 ციცინო კირვალიძე კომისიის წევრი                                    
10 65 ლუარა ბალავაძე კომისიის წევრი                                    
10 65 ვალერი აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 65 ნანი კვანტალიანი კომისიის წევრი                                    
10 65 თამარ ბეციაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 65 ინგა ამირჯანოვა კომისიის წევრი                                    
10 65 თამარ ბასილაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 65 ნუნუ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
10 65 ლიანა ნინიკელაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 65 მიხეილი კოჭლამაზაშვილი მოადგილე                                          

10 66 მაკა თელია კომისიის თავმჯდომარე                              
10 66 ნანა ბიწაძე კომისიის მდივანი                                  
10 66 თეა ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
10 66 რაისა კირიაკოვი კომისიის წევრი                                    
10 66 ლელი ბარამიძე კომისიის წევრი                                    
10 66 მამუკა კენკაძე კომისიის წევრი                                    
10 66 ციალა ჟღენტი კომისიის წევრი                                    
10 66 თინათინ აფციაური კომისიის წევრი                                    
10 66 ლილი ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
10 66 ზაზა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    



10 66 ნათელა თინიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 66 გულნაზი კანდელაკი კომისიის წევრი                                    
10 66 გოჩა თოდუა მოადგილე                                          

10 67 თამილა ხარშილაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 67 ნინო რაჯაშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 67 ხათუნა პავლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 67 მადონა სარალიძე კომისიის წევრი                                    
10 67 გიული გურიელიძე კომისიის წევრი                                    
10 67 ნუკრი ახალკაცი კომისიის წევრი                                    
10 67 დალი იობიძე კომისიის წევრი                                    
10 67 ნინო რაჭველიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 67 დალი ჭიღლაძე კომისიის წევრი                                    
10 67 ანა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
10 67 დოდო მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
10 67 ალა მახარაძე კომისიის წევრი                                    
10 67 ნინო დევნოზაშვილი მოადგილე                                          

10 68 შალვა ფეტელავა კომისიის თავმჯდომარე                              
10 68 ხათუნა ნავდარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 68 მარიამ ხვედელიძე კომისიის წევრი                                    
10 68 თამარ ეპიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 68 თინათინ დვალიძე კომისიის წევრი                                    
10 68 კახაბერ კელენჯერიძე კომისიის წევრი                                    
10 68 მარინე ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 68 მარინა ნონიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 68 ხათუნა ბერიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 68 ლელა მამულაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 68 რომან ნაცვლიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 68 თამარ წოწორია კომისიის წევრი                                    
10 68 ქეთევან გუგეშაშვილი მოადგილე                                          

10 69 ალექსანდრე გეგუჩაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 69 ცირა დაუთაშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 69 დავით კენჭოშვილი კომისიის წევრი                                    
10 69 თეონა გვიჩიანი კომისიის წევრი                                    
10 69 კახა ნადიბაიძე კომისიის წევრი                                    
10 69 შორენა მუსელიანი კომისიის წევრი                                    
10 69 დავით ჟღენტი კომისიის წევრი                                    



10 69 სოფიო ოყრეშიძე კომისიის წევრი                                    
10 69 ელისო საბაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 69 ნინო ანჩაბაძე კომისიის წევრი                                    
10 69 შალვა ბიბილური კომისიის წევრი                                    
10 69 ნინო ოთარაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 69 ნინო გოგიჩაძე მოადგილე                                          

10 70 ბადრი გოგიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 70 ნინო სალუქვაძე კომისიის მდივანი                                  
10 70 შორენა დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 70 ბელა ცაბაურაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 70 მერაბი ლუარსაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 70 ლიანა ბერიკაციშვილი კომისიის წევრი                                    
10 70 ანა ქარქუზაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 70 ხათუნა ავქოფაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 70 მზია თოდუა კომისიის წევრი                                    
10 70 ირმა აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 70 ლილი დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 70 ზურაბ ტატუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 70 ნათელა ქიბიშაური მოადგილე                                          

10 71 ნაილი ადუაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 71 მედეა აბულაძე კომისიის მდივანი                                  
10 71 ნიკოლოზ გოგინაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 71 მეგი ლოლაძე კომისიის წევრი                                    
10 71 ნატო მღებრიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 71 ბადრი ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
10 71 ეკატერინე სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
10 71 ლამარა ძულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 71 ლელა როსნაძე კომისიის წევრი                                    
10 71 ვარლამ სვანიძე კომისიის წევრი                                    
10 71 ნინო სოლომნიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 71 ლელა ჭუმბურიძე კომისიის წევრი                                    
10 71 მზია გორჯოლაძე მოადგილე                                          

10 72 მაკა სხირტლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 72 სოფიკო ნათენაძე კომისიის მდივანი                                  
10 72 მაია იანტბელიძე კომისიის წევრი                                    
10 72 ლილი ცაბაძე კომისიის წევრი                                    



10 72 ლიანა გოგლიძე კომისიის წევრი                                    
10 72 დარეჯანი ბრეგვაძე კომისიის წევრი                                    
10 72 მარინა ბურჯანაძე კომისიის წევრი                                    
10 72 თამარ წივწივაძე კომისიის წევრი                                    
10 72 ლაშა ხელაია კომისიის წევრი                                    
10 72 ხათუნა ზარიძე კომისიის წევრი                                    
10 72 გიორგი კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
10 72 ხიდარ შამოევი კომისიის წევრი                                    
10 72 თამარ გუგავა მოადგილე                                          

10 73 ნინო გურული კომისიის თავმჯდომარე                              
10 73 მაია ფორჩხიძე კომისიის მდივანი                                  
10 73 ჟუჟუნა გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
10 73 თორნიკე ავლახაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 73 ირმა ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
10 73 ზაზა გუგეშაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 73 მარიამ ჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 73 იამზე კუსრაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 73 მედეა გვიდიანი კომისიის წევრი                                    
10 73 თათია გოდერძიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 73 ირინე შამათავა კომისიის წევრი                                    
10 73 ლია ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
10 73 თამარ მაჭარაშვილი მოადგილე                                          

10 74 ზაზა ქასოშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 74 ეთო ხიზამბარელი კომისიის მდივანი                                  
10 74 თამაზ ხრიკაძე კომისიის წევრი                                    
10 74 ემზარ ყოჩიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 74 იამზე ზირაქაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 74 გელა ნანავა კომისიის წევრი                                    
10 74 დალი ონეზაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 74 ლალი კობერიძე კომისიის წევრი                                    
10 74 ნატო მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    
10 74 შორენა უძილაური კომისიის წევრი                                    
10 74 ბადრი ქვაჩახია კომისიის წევრი                                    
10 74 დიმიტრი ქრისტესიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 74 ლუიზა გოგოხია მოადგილე                                          

10 75 რუსუდანი ტაბარუკიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              



10 75 მანანა გელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 75 ოთარი დემეტრაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 75 მარინა წელაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 75 გიორგი კვაჭაძე კომისიის წევრი                                    
10 75 ნინო გოჩიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 75 ნანული ბედოშვილი კომისიის წევრი                                    
10 75 ნანული ტუღუში კომისიის წევრი                                    
10 75 ლიანა ზარიძე კომისიის წევრი                                    
10 75 ია ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
10 75 სამსონ ოგანეზოვი კომისიის წევრი                                    
10 75 ნანა რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
10 75 ავთანდილ შალამბერიძე მოადგილე                                          

10 76 ლევან ხუროძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 76 ანა რომელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 76 კახაბერ თელიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 76 მარინა ლანჩავაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 76 თამაზ ნადიბაიძე კომისიის წევრი                                    
10 76 ნანა ძაგნიძე კომისიის წევრი                                    
10 76 ავთანდილ შარაშიძე კომისიის წევრი                                    
10 76 ნანა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
10 76 მაია გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 76 ნინელი ოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 76 ნანა სტელმახ კომისიის წევრი                                    
10 76 ლია შამანაური კომისიის წევრი                                    
10 76 რაისა ნარმანია მოადგილე                                          

10 77 მადონა ხომეზური კომისიის თავმჯდომარე                              
10 77 ეთერი ზაქარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 77 ინგა ლაპიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 77 გერონტი მანაგაძე კომისიის წევრი                                    
10 77 ხათუნა ბენიძე კომისიის წევრი                                    
10 77 თამაზ ხუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 77 გიორგი რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 77 ეკატერინე ხონელიძე კომისიის წევრი                                    
10 77 თამარ მარგველაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 77 ნანა გორგაძე კომისიის წევრი                                    
10 77 ნუნუ რჩეულიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 77 ნინო ჩანადირი კომისიის წევრი                                    



10 77 თამარ რაზმაძე მოადგილე                                          

10 78 მეგი მარღანია კომისიის თავმჯდომარე                              
10 78 ქრისტინე ღვინიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 78 ცირა ჭაავა კომისიის წევრი                                    
10 78 თამარ ნადირაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 78 ირინე გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 78 ჯემალ ძაგნიძე კომისიის წევრი                                    
10 78 ნაირა გიგაური კომისიის წევრი                                    
10 78 ელისო ოყრეშიძე კომისიის წევრი                                    
10 78 პეტრე გვიმრაძე კომისიის წევრი                                    
10 78 მაკა მამულაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 78 ნატალია ხავთასი კომისიის წევრი                                    
10 78 ნათია ჯგერენაია კომისიის წევრი                                    
10 78 მზია ხელაია მოადგილე                                          

10 79 ლამზირა მაჩიტიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 79 მზევინარ ლომსაძე კომისიის მდივანი                                  
10 79 თამარ ოდიკაძე კომისიის წევრი                                    
10 79 მზია კეკელიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 79 ნელი მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 79 ირმა ბოლოთაური კომისიის წევრი                                    
10 79 ქეთევან გავვა კომისიის წევრი                                    
10 79 ნინო ლაშხი კომისიის წევრი                                    
10 79 რუსუდან აბულაძე კომისიის წევრი                                    
10 79 გიორგი ბერძენიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 79 ქეთევან კიკნაველიძე კომისიის წევრი                                    
10 79 ლიანა კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
10 79 შორენა შამანაური მოადგილე                                          

10 80 ეკა კვენიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 80 მარიამი არქანია კომისიის მდივანი                                  
10 80 სოფიო ჩიტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 80 ელისო ბაღიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 80 მარიამ გიგაური კომისიის წევრი                                    
10 80 მამუკა სანიკიძე კომისიის წევრი                                    
10 80 რუსუდან აბუსერიძე კომისიის წევრი                                    
10 80 რუსუდან ჭუმბურიძე კომისიის წევრი                                    
10 80 მაგდა ბატიაშვილი კომისიის წევრი                                    



10 80 მავრა ბატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 80 მზია ბედოიძე კომისიის წევრი                                    
10 80 თეონა ჯგერენაია კომისიის წევრი                                    
10 80 თამარ ალადაშვილი მოადგილე                                          

10 81 ზვიად ბოლოკაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 81 ლიანა ქავთარაძე კომისიის მდივანი                                  
10 81 თეიმურაზ არავიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 81 მარიამ ნადირაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 81 სოფიკო შარმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 81 მარინა ვარდუკაძე კომისიის წევრი                                    
10 81 ცისანა შარაშიძე კომისიის წევრი                                    
10 81 ხათუნა აქიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 81 შორენა ახვერდაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 81 ნანა სულაძე კომისიის წევრი                                    
10 81 მაია ფირცხალავა კომისიის წევრი                                    
10 81 თორნიკე წაქაძე კომისიის წევრი                                    
10 81 მაია ჭანტურია მოადგილე                                          

10 82 ფიქრია ლალიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 82 ხათუნა ბაახია კომისიის მდივანი                                  
10 82 დავით გასოევი კომისიის წევრი                                    
10 82 ნანა ცინაძე კომისიის წევრი                                    
10 82 მარიამ ბურდული კომისიის წევრი                                    
10 82 თეა მინდორაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 82 ანა ფიფია კომისიის წევრი                                    
10 82 ნატალია მესტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 82 თამაზ გომართელი კომისიის წევრი                                    
10 82 ზურაბ მამასახლისი კომისიის წევრი                                    
10 82 ბელა ნათელაური კომისიის წევრი                                    
10 82 თეონა ძაბირაძე კომისიის წევრი                                    
10 82 სოფიკო ღუღუნიშვილი მოადგილე                                          

10 83 დემეტრე სიგუა კომისიის თავმჯდომარე                              
10 83 მანანა ხვიტია კომისიის მდივანი                                  
10 83 სოფიო სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    
10 83 ლაშა სენაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 83 ია კობიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 83 ირმა ფოფხაძე კომისიის წევრი                                    



10 83 თამარ პაპასქუა კომისიის წევრი                                    
10 83 ოთარი უბილავა კომისიის წევრი                                    

10 83 კონსტანტინე შარია კომისიის წევრი                                    
10 83 ნანა შურღაია კომისიის წევრი                                    
10 83 დავით ხრიკაძე კომისიის წევრი                                    
10 83 მანანა ჯორჯიკია კომისიის წევრი                                    
10 83 თამილა ფერხული მოადგილე                                          

10 84 ტარას ეძგვერაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 84 თეა წიკლაური კომისიის მდივანი                                  
10 84 ხათუნა სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    
10 84 ლამზირა გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
10 84 სიმონა ფანგანი კომისიის წევრი                                    
10 84 ვასილი უშხვანი კომისიის წევრი                                    
10 84 ლიანა ღადალაძე კომისიის წევრი                                    
10 84 ინესა მამაიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 84 ეთერი გოგიჩაიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 84 გაიანე აივაზიანი კომისიის წევრი                                    
10 84 ნინელი გორხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 84 ელმა მეჯანიანი კომისიის წევრი                                    
10 84 გიგა გიგაური მოადგილე                                          

10 85 მაია ჭაღიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 85 თამარ ქირია კომისიის მდივანი                                  
10 85 ტატიანა ემუხვარი კომისიის წევრი                                    
10 85 გიორგი აღაპიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 85 სოფიკო ბედიანაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 85 საბა ბაყაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 85 ნინო ენუქიძე კომისიის წევრი                                    
10 85 ნანა მაცაბერიძე კომისიის წევრი                                    
10 85 ლალი გიგაური კომისიის წევრი                                    
10 85 ირმა გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
10 85 შორენა სართანია კომისიის წევრი                                    
10 85 ქეთევან ჩიტაია კომისიის წევრი                                    
10 85 თამარ ღადალაძე მოადგილე                                          

10 86 მედეა ხეცურიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 86 ნათია ბენდელიანი კომისიის მდივანი                                  



10 86 ცირა ბუნტური კომისიის წევრი                                    
10 86 ლაშა ნაზღაიძე კომისიის წევრი                                    
10 86 თეა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
10 86 ივანე აბუაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 86 ეთერ ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
10 86 რუსუდან ნაგელიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 86 მანანა აქირთავა კომისიის წევრი                                    
10 86 იზოლდა გვილავა კომისიის წევრი                                    
10 86 შორენა მიქავა კომისიის წევრი                                    
10 86 მზია პაპიძე კომისიის წევრი                                    
10 86 კახა ასათიანი მოადგილე                                          

10 87 ვალერი ელიავა კომისიის თავმჯდომარე                              
10 87 ლანა ღურწკაია კომისიის მდივანი                                  
10 87 ნათია სისაური კომისიის წევრი                                    
10 87 თამარ დუდაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 87 სოფიო დანელია კომისიის წევრი                                    
10 87 ნესტან კუბეცია კომისიის წევრი                                    
10 87 პაატა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
10 87 ლიანა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
10 87 ნელი ასათიანი კომისიის წევრი                                    
10 87 ნატო გაგუა კომისიის წევრი                                    
10 87 მარინა იობაია კომისიის წევრი                                    
10 87 თამარ მისკალიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 87 თამრიკო ძალამიძე მოადგილე                                          

10 88 მარინა კირვალიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 88 ჟანა ჯღარკავა კომისიის მდივანი                                  
10 88 ნიტა გოგალაძე კომისიის წევრი                                    
10 88 თეიმურაზ სისაური კომისიის წევრი                                    
10 88 ანა ლომოური-პაპიძე კომისიის წევრი                                    
10 88 გიორგი კიკილაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 88 ოთარ ბანცაძე კომისიის წევრი                                    
10 88 ნესტან ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
10 88 ინა კუპრეიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 88 თეა დოხნაძე კომისიის წევრი                                    
10 88 ნინო ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    
10 88 ნანა შონია კომისიის წევრი                                    
10 88 ნინო კვარაცხელია მოადგილე                                          



10 89 მარიამი დოლიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 89 ლეილა ხიდეშელი კომისიის მდივანი                                  
10 89 ჯულიეტა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
10 89 მაია სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
10 89 შორენა ლელაძე კომისიის წევრი                                    
10 89 თამარ ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 89 კრისტინა კეტციანი კომისიის წევრი                                    
10 89 თამარ წიქარაძე კომისიის წევრი                                    
10 89 ლაშა ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
10 89 სოფიკო სუჯაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 89 ზურაბ შინჯიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 89 ანა შოშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 89 ავთანდილ ჭანუყვაძე მოადგილე                                          

10 90 ნანი ხუციძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 90 ოლღა კალატოზიშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 90 სერგო ქიტუაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 90 მარინე შარაშიძე კომისიის წევრი                                    
10 90 არჩილ ჭავჭანიძე კომისიის წევრი                                    
10 90 ლუიზა არაყიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 90 ეკა დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 90 შორენა ასპანაძე კომისიის წევრი                                    
10 90 ეკატერინე ჭუმბურიძე კომისიის წევრი                                    
10 90 ცისანა ბუაჩიძე კომისიის წევრი                                    
10 90 სერგი გოგოლაური კომისიის წევრი                                    

10 90 ალექსანდრე კაცებინი კომისიის წევრი                                    
10 90 სალომე ნადირაძე მოადგილე                                          

10 91 ნიკა შოშიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 91 თამთა ხორავა კომისიის მდივანი                                  
10 91 თინათინ გორდეზიანი კომისიის წევრი                                    
10 91 ნინო ომაძე კომისიის წევრი                                    
10 91 თამაზ ჩაკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
10 91 ნუნუ მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
10 91 მარიკა მალაციძე კომისიის წევრი                                    
10 91 რიმა შერმადინი კომისიის წევრი                                    
10 91 გიული ხორგუანი კომისიის წევრი                                    



10 91 მზია გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
10 91 თინათინ ფერაძე კომისიის წევრი                                    
10 91 მერი შარიქაძე კომისიის წევრი                                    
10 91 იოსებ შარაშიძე მოადგილე                                          

10 92 მარინე ბოსტოღანაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 92 ნუნუ გვასალია კომისიის მდივანი                                  
10 92 ნანა მიქავა კომისიის წევრი                                    
10 92 ნინო ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 92 თამარ კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
10 92 თემურ გავაშელიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 92 თამარი ბასილაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 92 ქეთევან შერმადინი კომისიის წევრი                                    
10 92 ინგა ბუღაძე კომისიის წევრი                                    
10 92 ანა ბიტარაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 92 მერი შოშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 92 ელენე ჩოთალიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 92 ელენე საჩალელი მოადგილე                                          

10 93 მარინე ბერიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 93 ეკატერინე ბოლქვაძე კომისიის მდივანი                                  
10 93 თეა თაგვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 93 მაია სამსონაძე კომისიის წევრი                                    
10 93 გია რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
10 93 სოფიკო გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 93 თამარ ძნელაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 93 ხათუნა ჯაში კომისიის წევრი                                    
10 93 ქეთევან ლაზუაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 93 შორენა ალავიძე კომისიის წევრი                                    
10 93 ირინე საგანელიძე კომისიის წევრი                                    
10 93 ფიქრია ძულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 93 რამაზი კელაპტრიშვილი მოადგილე                                          

10 94 ნათელა კობახიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 94 ხათუნა ჩავლეიშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 94 ნანა დოლიძე კომისიის წევრი                                    
10 94 ნონა ნადირაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 94 ნინო ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    
10 94 ზაზა გაბიტაშვილი კომისიის წევრი                                    



10 94 დარეჯან მარდალეიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 94 დარეჯან კაკალაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 94 ნუნუ დოხნაძე კომისიის წევრი                                    
10 94 მარიამ ლუხუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 94 ია მელიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 94 თორნიკე ქუმსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 94 მანანა მჭედლიძე მოადგილე                                          

10 95 ნატო მამულაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 95 ზეინაბ ზარიძე კომისიის მდივანი                                  
10 95 მარიამ ჯაბაური კომისიის წევრი                                    
10 95 ნონა ბექაური კომისიის წევრი                                    
10 95 რუსუდან ბედოშვილი კომისიის წევრი                                    
10 95 ლია ჩქარეული კომისიის წევრი                                    
10 95 თამარი ქევხიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 95 ლალი თევზაძე კომისიის წევრი                                    
10 95 კახა ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
10 95 თამარ გაგოშიძე კომისიის წევრი                                    
10 95 რამაზ ლომიძე კომისიის წევრი                                    
10 95 ციური ჩიხიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 95 ლელა მჭედლიძე მოადგილე                                          

10 96 ნანა ფერაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 96 ნინო ბუსკივაძე კომისიის მდივანი                                  
10 96 ლამზირა ქავთარია კომისიის წევრი                                    
10 96 მანანა კუჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 96 ნეონილა ნუცუბიძე კომისიის წევრი                                    
10 96 ლუარა ჯალაღონია კომისიის წევრი                                    
10 96 სოფიო კოტორეიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 96 სოფიო მამულაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 96 ასმათ ბაღდავაძე კომისიის წევრი                                    
10 96 ქეთევან დავითაია კომისიის წევრი                                    
10 96 ნადია კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
10 96 მზია ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
10 96 გიორგი გეგენავა მოადგილე                                          

10 97 თამარ ცინაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 97 თამარ აბრამიშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 97 ია მალაზონია კომისიის წევრი                                    



10 97 ესმა ქეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 97 მართა გარსევანიძე კომისიის წევრი                                    
10 97 მაია ჯაჭვლიანი კომისიის წევრი                                    
10 97 ელენე ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
10 97 ირმა შავშიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 97 ეკა თვაური კომისიის წევრი                                    
10 97 ხატია კუბლაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 97 გიორგი მატუაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 97 ნანა მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
10 97 დარეჯან სებისკვერაძე მოადგილე                                          

10 98 ფატი კობალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 98 მაკა ხინჩაგიშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 98 მაია სარალიძე კომისიის წევრი                                    
10 98 გიორგი კობოური კომისიის წევრი                                    
10 98 თინა მუზაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 98 ხათუნა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
10 98 თინათინ ყაველაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 98 თემურ კალომლეწავი კომისიის წევრი                                    
10 98 ნათელა ლეგაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 98 მაკა ლელაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 98 ნინო მოთიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 98 რობიზონ ტატურაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 98 მანანა ბერიძე მოადგილე                                          

10 99 ნათელა მიშველიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 99 თეა ბერაია კომისიის მდივანი                                  
10 99 ლუსიკ საღათელაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 99 გიორგი ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
10 99 შოთა ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    
10 99 მანანა ჩიტეიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 99 ნატო მაცაბერიძე კომისიის წევრი                                    
10 99 მზია კუსრაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 99 ლეილა შიუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 99 მარიამ ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
10 99 ზაზა თამარაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 99 ხათუნა ლეკვეიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 99 ნადეჟდა თეგეტაშვილი მოადგილე                                          



10 100 დავით ობოლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 100 ანა ჟღენტი კომისიის მდივანი                                  
10 100 ზოია კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
10 100 თამარ კვიტატიანი კომისიის წევრი                                    
10 100 ნანი ქურხული კომისიის წევრი                                    
10 100 მარინა ბაჯელიძე კომისიის წევრი                                    
10 100 დავით ნიორაძე კომისიის წევრი                                    
10 100 თინათინ გოგიბერიძე კომისიის წევრი                                    
10 100 ლორა კურსუა კომისიის წევრი                                    
10 100 მარინე ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
10 100 სოფიო ივანაძე კომისიის წევრი                                    
10 100 მეგი კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
10 100 ლეილა ქევხიშვილი მოადგილე                                          

10 101 ლალი ლაჩაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 101 ნაირა ბიჩინაშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 101 თინა დოროყაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 101 ოთარ კვარიანთაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 101 ნათია ინანაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 101 გულნარა შვანგირაძე კომისიის წევრი                                    
10 101 მადონა ობოლაძე კომისიის წევრი                                    
10 101 ეკატერინე ლაკლაკიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 101 მიხეილ მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
10 101 სალომე ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
10 101 მარინე საღათელაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 101 ნიკოლოზ სიდამონიძე კომისიის წევრი                                    
10 101 დავით ბერელიძე მოადგილე                                          

10 102 ნაილი ცინაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 102 ნინო კაჭარავა კომისიის მდივანი                                  
10 102 ზაზა დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
10 102 მარინე ჯღამაია კომისიის წევრი                                    
10 102 ლავრენტი ოდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 102 თეა ცუცქირიძე კომისიის წევრი                                    
10 102 დარეჯანი ჩიქვინიძე კომისიის წევრი                                    
10 102 ირინე ქართველიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 102 ნიკოლოზ ბეჟუაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 102 ხათუნა ვეშაგური კომისიის წევრი                                    



10 102 რუსუდან ოძელაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 102 ირმა ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
10 102 მაია ნავრუზოვა მოადგილე                                          

10 103 ელენე ხომასურიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 103 ცისმარი ნემსიწვერიძე კომისიის მდივანი                                  
10 103 მაყვალა წითლანაძე კომისიის წევრი                                    
10 103 ოთარი გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
10 103 მზია გულეიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 103 აჩიკო შარმიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 103 გოჩა ცუცქირიძე კომისიის წევრი                                    
10 103 ნინო გაბიცინაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 103 ელისო ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
10 103 ნინო კუნჭულია კომისიის წევრი                                    
10 103 მაია მაზმიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 103 ვაჟა ჩალაძე კომისიის წევრი                                    
10 103 ნინო იოსელიანი მოადგილე                                          

10 104 გიორგი კიკვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 104 ნინო მამულაშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 104 გვანცა ჯღარკავა კომისიის წევრი                                    
10 104 მაკა ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
10 104 მარინე ბანძელაძე კომისიის წევრი                                    
10 104 თენგიზი ნაყოფია კომისიის წევრი                                    
10 104 ნოდარ დარასელია კომისიის წევრი                                    
10 104 რევაზი რაფავა კომისიის წევრი                                    
10 104 მარინა ბეჟუაშვილი კომისიის წევრი                                    

10 104 ნონა
გოგიჩაშვილი-
თათრიშვილი კომისიის წევრი                                    

10 104 ნონა თოდუა კომისიის წევრი                                    
10 104 ავთანდილ კვიჭიძე კომისიის წევრი                                    
10 104 მარიამ კვინტრაძე მოადგილე                                          

10 105 დალი გოგალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 105 ხათუნა კაპანაძე კომისიის მდივანი                                  
10 105 მანანა ბოსიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 105 რევაზ ხანიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 105 გიორგი ესიავა კომისიის წევრი                                    
10 105 იური დღვილავა კომისიის წევრი                                    



10 105 თამარი ცხვედაძე კომისიის წევრი                                    
10 105 თამარ მორგოშია კომისიის წევრი                                    
10 105 არჩილ თედეშვილი კომისიის წევრი                                    
10 105 მზია გავაშელიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 105 ეკატერინე რამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 105 მაკა სულხანიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 105 ნანული მამაგულაშვილი მოადგილე                                          

10 106 თამარ სილაქაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 106 ინგა დურგლიშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 106 თეონა ბუხიაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 106 გიორგი სისაური კომისიის წევრი                                    
10 106 თეონა გიორგანაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 106 ნონა ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 106 ანა გოგატიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 106 ეკა კოკაია კომისიის წევრი                                    
10 106 მარინე გუგეშაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 106 ნონა მექოშვილი კომისიის წევრი                                    
10 106 ეკატერინე სულხანიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 106 მარიამი შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
10 106 ავთანდილ ჟღენტი მოადგილე                                          

10 107 ნინო სამაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 107 მანანა შუკაკიძე კომისიის მდივანი                                  

10 107 ნინო
კირვალიძე-
სტეფანიშვილი კომისიის წევრი                                    

10 107 თეა ჩივაძე კომისიის წევრი                                    
10 107 კაზიმირ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
10 107 რუსლან ღადუა კომისიის წევრი                                    
10 107 ინგა ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
10 107 ნათელა ჯიბღაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 107 მანანა თირქია კომისიის წევრი                                    
10 107 სოფიო ბეგოიძე კომისიის წევრი                                    
10 107 თამარ მახარაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 107 მირანდა ჩანქსელიანი კომისიის წევრი                                    
10 107 ლია მაისურაძე მოადგილე                                          

10 108 ზაზა ღვალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 108 თამარ ბედოშვილი კომისიის მდივანი                                  



10 108 მარიამ ფილაური კომისიის წევრი                                    
10 108 მზევინარი ფრიდონაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 108 სოფიკო ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
10 108 ნათელა ქობალია კომისიის წევრი                                    
10 108 თეონა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
10 108 მარინე გოგიბერიძე კომისიის წევრი                                    
10 108 თამარ ბერიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 108 ლელა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 108 ვერა იორამიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 108 თამარ ცაგარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 108 ეკატერინე ბერიანიძე მოადგილე                                          

10 109 რუსუდანი ჩიტიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 109 სოფიკო ღურწკაია კომისიის მდივანი                                  
10 109 თამილა ფიფია კომისიის წევრი                                    
10 109 ლუიზა რუხაძე კომისიის წევრი                                    
10 109 ინგა ბლიაძე კომისიის წევრი                                    
10 109 გიული შენგელია კომისიის წევრი                                    
10 109 ბეჟან ქებაძე კომისიის წევრი                                    
10 109 იოსებ იოსელიანი კომისიის წევრი                                    
10 109 აზა ხვისტანი კომისიის წევრი                                    
10 109 ეთერ ილურიძე კომისიის წევრი                                    
10 109 ეკატერინე სახოკია კომისიის წევრი                                    
10 109 თამაზ ჭაფოძე კომისიის წევრი                                    
10 109 მარინა სუთიძე მოადგილე                                          

10 110 ამირან გაფრინდაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
10 110 გვანცა ყუმბულაშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 110 სოფიო ცირიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 110 ეკატერინე ზანგურაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 110 ნანული მარგველიანი კომისიის წევრი                                    
10 110 ზურაბ გოდუაძე კომისიის წევრი                                    
10 110 მირიან ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
10 110 ხათუნა თემრიყაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 110 მიმოზა ჩემია კომისიის წევრი                                    
10 110 გიორგი გავაშელიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 110 ნანა ინანაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 110 ნესტან ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
10 110 ირაკლი მაისურაძე მოადგილე                                          



10 111 როზა ჩემია კომისიის თავმჯდომარე                              
10 111 თამარ ჟღენტი კომისიის მდივანი                                  
10 111 გვანცა ჭიტაძე კომისიის წევრი                                    
10 111 მაია იჩქიტიძე კომისიის წევრი                                    
10 111 ირინა ირემაძე კომისიის წევრი                                    
10 111 კახა გაზდელიანი კომისიის წევრი                                    
10 111 ნონა ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
10 111 არსენ გობეჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 111 თეო გიორგობიანი კომისიის წევრი                                    
10 111 ნათია გიორგობიანი კომისიის წევრი                                    
10 111 ანა მელაძე კომისიის წევრი                                    
10 111 ქეთინო ყვავაძე კომისიის წევრი                                    
10 111 ნინო სახვაძე მოადგილე                                          

10 112 ფატიმა ბექაური კომისიის თავმჯდომარე                              
10 112 ლია ხატიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
10 112 ეკა ყირიმელი კომისიის წევრი                                    
10 112 ნოე კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
10 112 ნუგზარ ბიჩინაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 112 დალი კუჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 112 ნონა სამსონიძე კომისიის წევრი                                    
10 112 იოსებ ფეიქრიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 112 დავით გასოევი კომისიის წევრი                                    
10 112 თამარ ისაკაძე კომისიის წევრი                                    
10 112 თამარ ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
10 112 გიორგი ოთარაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 112 მზია აბუაშვილი მოადგილე                                          

10 113 ელენე ღრუბელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
10 113 სვეტლანა ღურწკაია კომისიის მდივანი                                  
10 113 მარიამ გველესიანი კომისიის წევრი                                    
10 113 პაატა სისაური კომისიის წევრი                                    
10 113 ლევან გოქაძე კომისიის წევრი                                    
10 113 მარინა კიკილაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 113 ანა გაზდელიანი კომისიის წევრი                                    
10 113 შალვა კილასონია კომისიის წევრი                                    
10 113 ლამარა გაბინაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 113 მზია ზაქრაძე კომისიის წევრი                                    



10 113 ილონა ჩხვირკია კომისიის წევრი                                    
10 113 ეთერ ცერაძე კომისიის წევრი                                    
10 113 გურანდა წიბლიაშვილი მოადგილე                                          

10 114 მაია გინტური კომისიის თავმჯდომარე                              
10 114 თამარ ირემაძე კომისიის მდივანი                                  
10 114 ირმა ჩუთლაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 114 თამაზ სანაძე კომისიის წევრი                                    
10 114 ლიანა ლომსაძე კომისიის წევრი                                    
10 114 გიორგი შუკვანი კომისიის წევრი                                    
10 114 თამარ ქადაგიძე კომისიის წევრი                                    
10 114 ნანა ჯიქია კომისიის წევრი                                    
10 114 ანა გოგინაშვილი კომისიის წევრი                                    
10 114 დალი ფავლენიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 114 თამარ ფავლენიშვილი კომისიის წევრი                                    
10 114 თამარ ხარშილაძე კომისიის წევრი                                    
10 114 სოფიო ჯაჭვაძე მოადგილე                                          

11 1 ზეინაბი ასრათაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 1 ეკა ჩუნთიშვილი კომისიის მდივანი                                  
11 1 გიორგი ქოქიაური კომისიის წევრი                                    
11 1 გოდერძი ლაფერიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 1 ნინო მეზვრიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 1 ლალი ჩეკურაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 1 მარიამი ჩოხელი კომისიის წევრი                                    
11 1 მამუკა ხითარაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 1 რუსო ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
11 1 ცისმარი ქევხიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 1 იამზე წყალობაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 1 ირმა გძელაშვილი მოადგილე                                          

11 2 ალექსი გოდერძიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 2 ოლღა ქურდოვანიძე კომისიის მდივანი                                  
11 2 ხათუნა ჯანდაგაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 2 ლია მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 2 ნინო როჭიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 2 ნინო გოგნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 2 მაიკო ჩერქეზიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 2 ივანე ქარსაულიძე კომისიის წევრი                                    



11 2 ქეთევან ანუაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 2 მარი გარსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 2 ქეთევან დარბაისელი კომისიის წევრი                                    

11 2 მანანა
ქურხული-
ფეიქრიშვილი კომისიის წევრი                                    

11 2 რუსუდანი გილაშვილი მოადგილე                                          

11 3 ზურაბ ნინოშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 3 თინა ქურდოვანიძე კომისიის მდივანი                                  
11 3 თამარ ქურდოვანიძე კომისიის წევრი                                    
11 3 ნინო ზურაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 3 ივანე დურგლიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 3 ნინო კობახიძე კომისიის წევრი                                    
11 3 თინა ხატიაშვილი კომისიის წევრი                                    

11 3 ალექსანდრე ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 3 მანანა არჩუაძე კომისიის წევრი                                    
11 3 ნათელა სამხარაული კომისიის წევრი                                    
11 3 თამარი ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
11 3 ქეთევანი ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
11 3 სიმონი ქურხული მოადგილე                                          

11 4 ლია ხუციშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 4 ნინო ხატიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
11 4 გიორგი კურდღელაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 4 რუსუდანი ბაირამაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 4 თინა ჭინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
11 4 ციალა სეფისკვერაძე კომისიის წევრი                                    
11 4 ლია დარბაისელი კომისიის წევრი                                    
11 4 გივი მაისაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 4 იამზე თედიაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 4 გიორგი კაციაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 4 ნინო ტიგინაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 4 ნათია ჩაჩანიძე კომისიის წევრი                                    
11 4 მარინე ესაიაშვილი მოადგილე                                          

11 5 ლალი ბუჩაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 5 ციცინო კოხტაშვილი კომისიის მდივანი                                  
11 5 გიორგი სონიშვილი კომისიის წევრი                                    



11 5 მედიკო აზნაურაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 5 ნინო კოხტაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 5 ლია პასიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 5 ლეილა კავთელიშვილი კომისიის წევრი                                    

11 5 მარინე ასთავიშვილი-დუჩიძე კომისიის წევრი                                    
11 5 ლალი თედიაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 5 გვანცა კევლიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 5 ლუიზა ქიტოშვილი კომისიის წევრი                                    
11 5 ირმა მინესაშვილი მოადგილე                                          

11 6 სონია კერატიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 6 თინა ბეჟიტაშვილი კომისიის მდივანი                                  
11 6 გიორგი სვანიძე კომისიის წევრი                                    
11 6 ნელი გრიქულოვი კომისიის წევრი                                    
11 6 თამარ გრატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 6 ბეჟანი კუჭუაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 6 მიშა ხოკერაშვილი კომისიის წევრი                                    

11 6 კონსტანტინე ჩერქეზიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 6 იოსებ გრატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 6 ლალი ოდიკაძე კომისიის წევრი                                    
11 6 მაია სონიშვილი კომისიის წევრი                                    

11 6 ნატალია
შიოშვილი-
დარბაისელი კომისიის წევრი                                    

11 6 იოსები კოჭლამაზაშვილი მოადგილე                                          

11 7 ლელა ლაფერიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 7 ლია მეკოშკიშვილი კომისიის მდივანი                                  
11 7 ხათუნა ზალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 7 ლუიზა რევაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 7 ზურაბი ანუაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 7 ვასილი აზარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 7 მარინე პანკელაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 7 სულხანი დუჩიძე კომისიის წევრი                                    
11 7 ნანა ბუზარიაშვილი კომისიის წევრი                                    

11 7 მაკა
გულიკაშვილი-
დევდარიანი კომისიის წევრი                                    

11 7 ნინო როსტიაშვილი კომისიის წევრი                                    



11 7 ია ტიგინაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 7 მარიამი კოხტაშვილი მოადგილე                                          

11 8 ოთარი ურდულაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 8 ციალა მათიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
11 8 ვახტანგი ბუხნიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 8 ზვიადი ჭიკაძე კომისიის წევრი                                    
11 8 ნინო კურდღელაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 8 მიხეილ ჩეკურაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 8 ნინო ონაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 8 ნელი თაფლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 8 თეიმურაზ კუჭუაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 8 იამზე დარისპანაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 8 ქეთევანი მათიაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 8 ლია შაქარაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 8 მარინა ურდულაშვილი მოადგილე                                          

11 9 ნინო ტაბატაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
11 9 ანა მღვდელაძე კომისიის მდივანი                                  
11 9 მაია ერბოწონაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 9 ომარი გოცირიძე კომისიის წევრი                                    
11 9 გურამი საგინაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 9 ჯემალი მეზვრიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 9 ლია კოჭლამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 9 ეკა ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
11 9 ირინე კერატიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 9 მზია ბაღათრიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 9 ნინო ბუზიაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 9 დარეჯანი ნაცვლიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 9 გიორგი მაკანტალაშვილი მოადგილე                                          

11 10 ნატალია ახალკაციშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 10 თამარი ზალიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
11 10 მზია მამისაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 10 ხათუნა სამუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 10 ლევანი ჭიკაძე კომისიის წევრი                                    
11 10 დავითი ჯიღაური კომისიის წევრი                                    
11 10 ნინო კახუაშვილი კომისიის წევრი                                    



11 10 ეკატერინე
ჯანიაშვილი-
ქვრივიშვილი კომისიის წევრი                                    

11 10 ლალი მეკოკიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 10 ციცინო ქევხიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 10 ლელა ქვრივიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 10 მანანა ქვრივიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 10 ბესიკი დოლენჯაშვილი მოადგილე                                          

11 11 ლევანი ჭინჭარაული კომისიის თავმჯდომარე                              
11 11 თამარი ბაღიაური კომისიის მდივანი                                  
11 11 ციური ჭინჭარაული კომისიის წევრი                                    
11 11 ლიანა გოცირიძე კომისიის წევრი                                    
11 11 ომარი აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 11 პავლე ქისტაური კომისიის წევრი                                    
11 11 ზურაბი ხიბლაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 11 ზურაბი გახუტელაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 11 ლეილა თიღილაური კომისიის წევრი                                    
11 11 მიხეილ თიღილაური კომისიის წევრი                                    
11 11 ლეილა ციგროშვილი კომისიის წევრი                                    
11 11 თამარი ხოშარაული კომისიის წევრი                                    
11 11 გიორგი ჯავახიშვილი მოადგილე                                          

11 12 რუსუდანი ოთიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 12 ხათუნა მძელური კომისიის მდივანი                                  
11 12 დავით ხაჩირაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 12 გივი გიგაური კომისიის წევრი                                    

11 12 ალექსანდრე ჩორხაული კომისიის წევრი                                    
11 12 ნინო გაბუნია კომისიის წევრი                                    
11 12 თამაზი აბგაიძე კომისიის წევრი                                    
11 12 მზია ნაბიჯაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 12 ვასილ ოჩიაური კომისიის წევრი                                    
11 12 უშანგი ქისტაური კომისიის წევრი                                    
11 12 კახა ცანდიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 12 მურადი წიკლაური კომისიის წევრი                                    

11 12 ვლადიმერი ბერიძიშვილი მოადგილე                                          

11 13 ანზორ ილურიძე კომისიის თავმჯდომარე                              



11 13 ინგა ბასილაშვილი კომისიის მდივანი                                  
11 13 დავით ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 13 დავით მათიაშვილი კომისიის წევრი                                    

11 13 ალექსანდრე მამამთავრიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 13 გიორგი დიღმელაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 13 თეონა გურაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 13 თამარი ილურიძე კომისიის წევრი                                    
11 13 მანანა კოჭლამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 13 ნათია კოჭლამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 13 თეა ქისტაური კომისიის წევრი                                    
11 13 ელენე ჯარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 13 მარინა დიღმელაშვილი მოადგილე                                          

11 14 მზია ქარუმიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
11 14 ნანა მელიქიშვილი კომისიის მდივანი                                  
11 14 ვახტანგი მესხიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 14 მაკა კურატიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 14 გელა კუჭუაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 14 მარინე ჩიტრეკაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 14 ლალი ხეთაგურაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 14 ქეთევან ზუმბაძე კომისიის წევრი                                    
11 14 გიორგი დიღმელაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 14 ნანა ინაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 14 ლილი ტრაპაიძე კომისიის წევრი                                    
11 14 ნატო ყიფიანი კომისიის წევრი                                    
11 14 ლალი ჯაფარიძე მოადგილე                                          

11 15 თინა ოთარაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 15 თამარი გვარიძიშვილი კომისიის მდივანი                                  
11 15 ზაზა უდუმაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 15 ია სიბოშვილი კომისიის წევრი                                    
11 15 თეონა ცხვარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 15 ლელა ჭინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
11 15 ნატო შალვაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 15 ვასილ კობაიძე კომისიის წევრი                                    
11 15 ნინო ბლიაძე კომისიის წევრი                                    
11 15 ინგა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 15 ია ფიცხელაური კომისიის წევრი                                    



11 15 ნანა ძლიერიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 15 ლალი პატარკაციშვილი მოადგილე                                          

11 16 ნინო ხუციშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 16 ლელა ელერდაშვილი კომისიის მდივანი                                  
11 16 ლაშა ცხვარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 16 ნინო გაბროშვილი კომისიის წევრი                                    
11 16 ირმა ზუკაკიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 16 ნელი მეზვრიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 16 ანა მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
11 16 იმედა მეკოკიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 16 გულნაზი გიუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 16 მარიამი ალადაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 16 თინათინი ოთარაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 16 მარინე ქვრივიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 16 ნათელა მუჩიაური მოადგილე                                          

11 17 იოსები გელოვანი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 17 ლიანა კერატიშვილი კომისიის მდივანი                                  
11 17 ციცინო ბეჟიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 17 ნინო გაგნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 17 ნათია ბეჟიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 17 ეკატერინე კურდღელაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 17 მარინე შაქარაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 17 იოსები გენათიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 17 დავითი გაგნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 17 ნელი მეფარიძე კომისიის წევრი                                    
11 17 თამილა პატარაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 17 ქეთევან ქიზიყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 17 ნინო ქურდოვანიძე მოადგილე                                          

11 18 ელენე სამხთუაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 18 ნატო გრძელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
11 18 დონარა მინაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 18 სონა ზუკაკიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 18 ელენე გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 18 ნინო დათუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 18 თამარი ალექსიძე კომისიის წევრი                                    
11 18 თათია ხარებავა კომისიის წევრი                                    



11 18 გიორგი როსტომაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 18 ნორა გრძელიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 18 ნანა ცხვარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 18 ციალა ხარატიძე კომისიის წევრი                                    
11 18 მანანა გეგელიძე მოადგილე                                          

11 19 ნუგზარი ასრათაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 19 მზია მეფარიძე კომისიის მდივანი                                  
11 19 ეთერი ბაქარაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 19 მაია შიოშვილი კომისიის წევრი                                    
11 19 ნათელა პაპიანცი კომისიის წევრი                                    
11 19 ინდირა შანთაძე კომისიის წევრი                                    

11 19 შორენა
გოგოლაძე-
ოკინაშვილი კომისიის წევრი                                    

11 19 გიორგი დემეტრაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 19 ნათია ახვერდაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 19 თამარი გრძელიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 19 ეკატერინე როსტომაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 19 რუსუდანი ტოპეშაშვილი კომისიის წევრი                                    

11 19 სოფიო
მანძულაშვილი-
ხარებავა მოადგილე                                          

11 20 ნანა დიღმელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 20 თამარ ხარებაშვილი კომისიის მდივანი                                  
11 20 გოდერძი დიღმელაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 20 ნონა არავიაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 20 ივანე ჭიაბერაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 20 ნინო არეშიძე კომისიის წევრი                                    
11 20 ცინარი კევლიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 20 ნინო ჭიაბერაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 20 კობა თათრიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 20 დალი კავთუაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 20 მანანა ოკინაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 20 ციალა ხოსიტაშვილი კომისიის წევრი                                    

11 20 თეა
მათიაშვილი-
ნაცვლიშვილი მოადგილე                                          

11 21 მარინე ტიგინაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 21 მაია აზნაურაშვილი კომისიის მდივანი                                  



11 21 პაატა კანჯარაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 21 ციცინო ესაიაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 21 ძაგული ღრეული კომისიის წევრი                                    
11 21 დიმიტრი ივანელაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 21 თორნიკე სოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 21 ხატია დიღმელაშვილი კომისიის წევრი                                    

11 21 ეკა
ფილაური-
დიღმელაშვილი კომისიის წევრი                                    

11 21 ნატალია ქვრივიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 21 მაია ჭიაბერაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 21 მარიამი ხოსიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 21 თეიმურაზ ბარამაშვილი მოადგილე                                          

11 22 მანანა მეკოშკიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 22 თინათინ ბარამაშვილი კომისიის მდივანი                                  
11 22 ნინო კევლიშვილი კომისიის წევრი                                    

11 22 ეკატერინე
მოსიაშვილი-
სამუნაშვილი კომისიის წევრი                                    

11 22 ნინელი მანძულაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 22 მიხეილი ბუზიაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 22 გერასიმე აგაჯანიან კომისიის წევრი                                    
11 22 ლაშა ხარაძე კომისიის წევრი                                    
11 22 იაკობ ჯამალაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 22 ვალერიანი მიკირტიჩიანი კომისიის წევრი                                    
11 22 მაყვალა სონიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 22 მზია შოშიაშვილი კომისიის წევრი                                    

11 22 ანა
გრატიაშვილი-
ქვრივიშვილი მოადგილე                                          

11 23 ლარისა ხუციშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 23 ინგა დვალაშვილი კომისიის მდივანი                                  
11 23 გიორგი ხოხობაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 23 გელა გიუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 23 მამუკა უსტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 23 ტაისა გრიციშინა კომისიის წევრი                                    
11 23 ნუცა რევაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 23 ქრისტინა გრიციშინა კომისიის წევრი                                    
11 23 გიორგი აფციაური კომისიის წევრი                                    
11 23 ნინო გელაშვილი კომისიის წევრი                                    



11 23 ნათია ოქრომჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 23 ელენა რემიზოვა კომისიის წევრი                                    
11 23 ლუდმილა საიაპინა მოადგილე                                          

11 24 ლამზირა ზაქაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
11 24 ნატალია ზარდიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
11 24 ელდარი ბაღდადაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 24 მარიამი საათაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 24 ლიანა მეკოკიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 24 თამილა ბუზარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 24 მარინე ფარეშიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 24 ლალი აბესაძე კომისიის წევრი                                    
11 24 თინათინ ბასილაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 24 ნინო მათიაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 24 მაია ფოცხვერაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 24 მარინე ჩერქეზიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 24 მანანა ტაბატაძე მოადგილე                                          

11 25 ვანო ოზგელდაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 25 ეკატერინე რუსიშვილი კომისიის მდივანი                                  
11 25 ვერა თულიანი კომისიის წევრი                                    
11 25 გიორგი დუჩიძე კომისიის წევრი                                    
11 25 ლალი მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
11 25 მალხაზი დაბახიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 25 ლევან ავაქიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 25 ნატალია გელიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 25 მაკა ბაზერაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 25 თამრიკო რევაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 25 რიმა ტერტერაშვილი კომისიის წევრი                                    

11 25 ოქტიაბრინა ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
11 25 ნიკოლოზი ვაჭრიშვილი მოადგილე                                          

11 26 ზურაბ ბერუაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 26 დარეჯანი მაჭავარიანი კომისიის მდივანი                                  
11 26 ზურაბ ფეიქრიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 26 ლაშა დაბახიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 26 გიორგი კუზანაშვილი კომისიის წევრი                                    



11 26 ზაზა ქევხიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 26 ზურაბი ფეიქრიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 26 ციცინო ფეიქრიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 26 ეკატერინე ბიწკინაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 26 ნათია როსტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 26 დათო სირბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 26 ხათუნა ქევხიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 26 ია თოროზაშვილი მოადგილე                                          

11 27 ბესიკი როსტიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 27 თამარი ქევხიშვილი კომისიის მდივანი                                  
11 27 ლილი ზალიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 27 ლიანა მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 27 ბექა ჩიტიძე კომისიის წევრი                                    
11 27 ზაურ პასიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 27 ნატალია ქევხიშვილი კომისიის წევრი                                    

11 27 ნაზიბროლა კანდელაკი კომისიის წევრი                                    
11 27 ქეთევან ლოლაძე კომისიის წევრი                                    
11 27 თეა ფოცხვერაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 27 ქეთევანი ქევხიშვილი კომისიის წევრი                                    

11 27 ედიტა ხაზალია-ქევხიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 27 მზია ჭიაბერაშვილი მოადგილე                                          

11 28 მზია მემარნიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 28 ლელა კევლიშვილი კომისიის მდივანი                                  
11 28 ლალი ნახუცრიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 28 ელგუჯა მალასიძე კომისიის წევრი                                    
11 28 დავითი მემარნიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 28 გურამ ასანიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 28 თეა საგინაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 28 ანა ჩერქეზიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 28 გელა როსტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 28 ასმათ ვეშაპიძე კომისიის წევრი                                    

11 28 ეკატერინე ლოლაძე-ბაჩოშვილი კომისიის წევრი                                    
11 28 ირმა როსტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 28 ნონა ლოლაძე მოადგილე                                          



11 29 მალხაზ გრძელიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 29 ეკატერინე ჯაჭვაძე კომისიის მდივანი                                  
11 29 ნინო ღვინაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 29 მამუკა გორელიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 29 ასმათი ათუაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 29 გოგიტა სირბილაძე კომისიის წევრი                                    
11 29 რამაზი სვიმონიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 29 თათია გრძელიშვილი კომისიის წევრი                                    

11 29 ნატალია
გორელიშვილი-
ღვინაშვილი კომისიის წევრი                                    

11 29 მაია მაჩხაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 29 ქეთევანი ოთიაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 29 ლელა რუსიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 29 ეკატერინე საგინაშვილი მოადგილე                                          

11 30 დიმიტრი მჭედლიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 30 ლალი ჯიმშელაძე კომისიის მდივანი                                  
11 30 ქეთევან ამბარდნიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 30 გიორგი მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 30 ცისანა მაღალაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 30 მაია აზნაურაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 30 თინათინი გეთიაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 30 ეთერი გულაღაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 30 ლია აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 30 მონიკა ლეჟავა კომისიის წევრი                                    
11 30 თინათინი ჩიტრიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 30 სონია ჯაჭვაძე კომისიის წევრი                                    
11 30 ზაქარია გულაღაშვილი მოადგილე                                          

11 31 მარეხი ოქრომჭედლიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 31 მზია ქიზიყურაშვილი კომისიის მდივანი                                  
11 31 მაია კოშაძე კომისიის წევრი                                    
11 31 ვალერიანი მირიანაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 31 ლალი როსტომაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 31 ნინო ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 31 ივანე სვიმონიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 31 შორენა შაქარაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 31 მარიამი კუზანაშვილი კომისიის წევრი                                    



11 31 ლალი მალასიძე კომისიის წევრი                                    
11 31 თამარი ფილაური კომისიის წევრი                                    
11 31 ნანა ჯიქიძე კომისიის წევრი                                    
11 31 ლეილა ბეგიაშვილი მოადგილე                                          

11 32 ლიანა კოზმანაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 32 მინდია მასურაშვილი კომისიის მდივანი                                  
11 32 ირმა ალუღიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 32 ელდარი კოზმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 32 მალხაზ ცხოვრებაძე კომისიის წევრი                                    
11 32 ლეილა ალუღიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 32 ლელა მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 32 ქეთევანი კოზმანაშვილი კომისიის წევრი                                    

11 32 ნათია
ბორაშვილი-
ცხოვრებაძე კომისიის წევრი                                    

11 32 შორენა ბუთხუზი კომისიის წევრი                                    
11 32 ვერიკო საგინაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 32 თამარი ფხალაძე კომისიის წევრი                                    
11 32 ხათუნა ცხოვრებაძე მოადგილე                                          

11 33 ეკატერინე
ალუღიშვილი-
გურგენიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              

11 33 ლიანა
ფირანიშვილი-
გაიმარჯვაშვილი კომისიის მდივანი                                  

11 33 თამარი თევდორაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 33 ნატო შენგელია კომისიის წევრი                                    
11 33 დავით ლეგაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 33 ხვიჩა შენგელიძე კომისიის წევრი                                    
11 33 თინათინ ჩერქეზიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 33 ლია შენგელიძე კომისიის წევრი                                    

11 33 გულნარა
გულაღაშვილი-
ელიზბარაშვილი კომისიის წევრი                                    

11 33 ნატალია
სამებელაშვილი-
ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    

11 33 სულხან ჩალათაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 33 ლიანა ცანკაშვილი მოადგილე                                          

11 34 თამაზი გურგენიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 34 გულნარი ხარებაშვილი კომისიის მდივანი                                  
11 34 ელისო ელიზბარაშვილი კომისიის წევრი                                    



11 34 სიმონი ელიზბარაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 34 ეკა ბეროშვილი კომისიის წევრი                                    
11 34 მარინე პაპუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 34 გიორგი ვარდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 34 ციური გიქორაშვილი კომისიის წევრი                                    

11 34 სიდონია
გძელაშვილი-
ჯანიაშვილი კომისიის წევრი                                    

11 34 ნინო ზაკალაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 34 ედუვარდი ნაცვლიშვილი კომისიის წევრი                                    

11 34 მზია
ხორბალაძე-
ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    

11 34 ხათუნა ჯავახიშვილი მოადგილე                                          

11 35 სოლომონი ჯავახიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 35 სოსო ზირაქაშვილი კომისიის მდივანი                                  
11 35 გივი ჭამიაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 35 რუიზანი მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    

11 35 მერი
ათაბეგაშვილი-
გალუსტოვი კომისიის წევრი                                    

11 35 ვასილი ზირაქაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 35 ბეჟანი ხატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 35 ასმათ ბაჩოშვილი კომისიის წევრი                                    
11 35 დარეჯანი გაბრელაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 35 თეა ტაველიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 35 ეთერი ფილაური კომისიის წევრი                                    
11 35 ნანა წამალაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 35 ნოდარი ხუროშვილი მოადგილე                                          

11 36 ნინო ზირაქაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 36 ლია მოძმანაშვილი კომისიის მდივანი                                  

11 36 ვლადიმერი თონელიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 36 გურამ ტურაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 36 ნინო სადუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 36 ნატო აბესაძე კომისიის წევრი                                    
11 36 მაია ტურაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 36 ლამზირა ხუროშვილი კომისიის წევრი                                    
11 36 ნინო აბულაძე კომისიის წევრი                                    
11 36 სონიკო ბაღდადაშვილი კომისიის წევრი                                    



11 36 თენგიზ გელიკოშვილი კომისიის წევრი                                    
11 36 ნინო ხატისაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 36 თამარი მამაიაშვილი მოადგილე                                          

11 37 ჯამბული მარგველანი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 37 ლარისა მურღვლიანი კომისიის მდივანი                                  
11 37 მანანა ჩართოლანი კომისიის წევრი                                    
11 37 ფაცია კორძაია-ყიფიანი კომისიის წევრი                                    
11 37 მანანა ხაჭვანი კომისიის წევრი                                    
11 37 მამუკა გვარლიანი კომისიის წევრი                                    
11 37 თამილა გურგულიანი კომისიის წევრი                                    
11 37 ნანი კვანჭიანი კომისიის წევრი                                    
11 37 ნინო კვანჭიანი კომისიის წევრი                                    
11 37 ინეზა საღლიანი კომისიის წევრი                                    
11 37 ელისო ჩიკვაიძე კომისიის წევრი                                    
11 37 მზია გვარლიანი მოადგილე                                          

11 38 ხაიალ გასანოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 38 ვასიფ ალიევი კომისიის მდივანი                                  

11 38 ავთანდილი ბუხნიკაშვილი კომისიის წევრი                                    

11 38 იმადადდინ ნიაზოვი კომისიის წევრი                                    
11 38 თეიმურ ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
11 38 მამუშ გასანოვა კომისიის წევრი                                    
11 38 ელმარ გასანოვი კომისიის წევრი                                    
11 38 ალი მუსტაფაევი კომისიის წევრი                                    
11 38 თახირ ისაბალიევ კომისიის წევრი                                    
11 38 აიარ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
11 38 იარაბ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
11 38 მამედ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
11 38 მამედ გუსეინოვი მოადგილე                                          

11 39 ზირადდინ გუსეინოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 39 მუბარიზ პირიევ კომისიის მდივანი                                  
11 39 გელა კირაკოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 39 ჯალილ ისაბალიევი კომისიის წევრი                                    
11 39 ნიჯად კურბანოვი კომისიის წევრი                                    
11 39 ქამილ აჯალიევი კომისიის წევრი                                    



11 39 მაჰამად მამედოვი კომისიის წევრი                                    
11 39 აფიგ სადიგოვი კომისიის წევრი                                    
11 39 აგილ გასანოვი კომისიის წევრი                                    
11 39 ელვინ ალიევი კომისიის წევრი                                    
11 39 ეთბარ ილიასოვი კომისიის წევრი                                    
11 39 ვუგარ სადიგოვი კომისიის წევრი                                    
11 39 მუსლიმ აბუზაროვი მოადგილე                                          

11 40 გალინა მეკოკიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 40 თამარი ურდულაშვილი კომისიის მდივანი                                  
11 40 თამაზი მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 40 ხალიდინ ალიევი კომისიის წევრი                                    
11 40 ელჩინ ნურიევი კომისიის წევრი                                    
11 40 ჯაფარ კურბანოვი კომისიის წევრი                                    
11 40 ზაქირ ქაზუმოვ კომისიის წევრი                                    
11 40 მახმად მამედოვი კომისიის წევრი                                    
11 40 რაშიდ ალაზოვი კომისიის წევრი                                    
11 40 ჯამალ მარდანოვი კომისიის წევრი                                    
11 40 ფიზული შაბანოვი კომისიის წევრი                                    
11 40 მამედ ხოჯაევი კომისიის წევრი                                    
11 40 გიორგი ხარატიძე მოადგილე                                          

11 41 ზიადინ რახიმოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 41 ოთარ გილაშვილი კომისიის მდივანი                                  

11 41 ალექსანდრე ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 41 ხვიჩა გურგენიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 41 სულეიმან მირზალიევი კომისიის წევრი                                    
11 41 ვიდადი თალიბოვი კომისიის წევრი                                    

11 41 ავთანდილი პასიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 41 ილხამ ბაირამალიევი კომისიის წევრი                                    
11 41 როვშან ადგოზალოვი კომისიის წევრი                                    
11 41 რასულ ალიევი კომისიის წევრი                                    
11 41 ნაზიმ თალიბოვი კომისიის წევრი                                    
11 41 ზიადინ მახმად ოღლი კომისიის წევრი                                    
11 41 ზაქარია კურდღელაშვილი მოადგილე                                          

11 42 ზირადინ სამადოვი კომისიის თავმჯდომარე                              



11 42 ასმაგულ მახმად კიზი კომისიის მდივანი                                  
11 42 რამაზი დიღმელაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 42 ვაგიფ თალიბოვი კომისიის წევრი                                    
11 42 იაშარ ქაზუმოვი კომისიის წევრი                                    
11 42 კალამა ახმადალიევი კომისიის წევრი                                    
11 42 ბაზირგან კულიევი კომისიის წევრი                                    
11 42 მასიმ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
11 42 გამბარ ფაშაევი კომისიის წევრი                                    
11 42 ზურაბი ქართლელიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 42 მახმად ხუბანოვი კომისიის წევრი                                    
11 42 გულუ ჰაჯიევი კომისიის წევრი                                    
11 42 ახმედ ასტანოვი მოადგილე                                          

11 43 გეიდარ ჯამალოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 43 თორნიკე ფოცხვერაშვილი კომისიის მდივანი                                  
11 43 ვახტანგი აზნაურაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 43 ნატო კუთხაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 43 ლექსო ბერიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 43 ლათიბ ბაირამოვი კომისიის წევრი                                    
11 43 ეივაზ ბაირამოვი კომისიის წევრი                                    
11 43 გიორგი ახალკაციშვილი კომისიის წევრი                                    
11 43 აშრაფ ხალილოვი კომისიის წევრი                                    
11 43 ბაირამ მირზალიევი კომისიის წევრი                                    
11 43 აბბაქირ ხალილოვი კომისიის წევრი                                    
11 43 თაფდიგ ფაშაევი მოადგილე                                          

11 44 დურსუნ კარიბოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 44 თეა შოვნაძე კომისიის მდივანი                                  
11 44 მამუკა აზნაურაშვილი კომისიის წევრი                                    

11 44 თეიმურაზი მესროფოვი კომისიის წევრი                                    
11 44 ჯაბა ლეგაშვილი კომისიის წევრი                                    

11 44 ჰაჯიხალილ თალიბოვი კომისიის წევრი                                    
11 44 არასთუნ ქაზუმოვი კომისიის წევრი                                    
11 44 ქამრან გაიბოვი კომისიის წევრი                                    
11 44 ზაქარია აზნაურაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 44 გიორგი ერბოწონაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 44 რამილ სადიკოვი კომისიის წევრი                                    



11 44 ილგარ ქარიმოვი კომისიის წევრი                                    
11 44 თეა გიგაური მოადგილე                                          

11 45 ალიარ მუსაბალიევი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 45 რეივა ალიევა კომისიის მდივანი                                  

11 45 ავთანდილი კონიაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 45 ვაჟა ალექსიძე კომისიის წევრი                                    
11 45 ინთიკამ ასლანოვი კომისიის წევრი                                    
11 45 სუმხან ფაშაევი კომისიის წევრი                                    
11 45 ვალეხ ასტან ოღლი კომისიის წევრი                                    
11 45 ვაგიბ ახმედოვი კომისიის წევრი                                    
11 45 ადილხან მახარამოვი კომისიის წევრი                                    
11 45 გუმბათ ასანფაშაევი კომისიის წევრი                                    
11 45 დავით ბაბუნიძე კომისიის წევრი                                    
11 45 გიორგი ქვლივიძე კომისიის წევრი                                    
11 45 გიორგი ფირყულაშვილი მოადგილე                                          

11 46 საფარ საფაროვი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 46 მუსა ეფენდიევი კომისიის მდივანი                                  
11 46 ზურაბი დიღმელაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 46 შოთა რევაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 46 აჯიბაირამ ალახვერდიევი კომისიის წევრი                                    
11 46 ზულფიგარ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
11 46 თელმან ისაევი კომისიის წევრი                                    
11 46 მახმად ოსმანოვი კომისიის წევრი                                    
11 46 ალახვერან დეიხანოვი კომისიის წევრი                                    
11 46 მუსა ისაევი კომისიის წევრი                                    
11 46 გიორგი ქარსაულიძე კომისიის წევრი                                    
11 46 ლევანი ქარსაულიძე კომისიის წევრი                                    
11 46 მახმუდ ალიევი მოადგილე                                          

11 47 თელმან დუნიამალიევი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 47 ნანა დუჩიძე კომისიის მდივანი                                  
11 47 სოსო სუხიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 47 ზილვიკარ ხუბანოვი კომისიის წევრი                                    
11 47 არიფ შარიფოვი კომისიის წევრი                                    
11 47 ბახრამ რუსტამოვი კომისიის წევრი                                    
11 47 ქამანდარ ხეირხაბაროვი კომისიის წევრი                                    



11 47 მახმად ალიევი კომისიის წევრი                                    
11 47 ვაჟა აფრიამაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 47 ვასილი გრატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 47 ილგარ ოჯახვერდიევი კომისიის წევრი                                    
11 47 ვალი ქაზუმოვი კომისიის წევრი                                    
11 47 თეა ჯავახიშვილი მოადგილე                                          

11 48 ქამალ ნასიბოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
11 48 გურამი ლეგაშვილი კომისიის მდივანი                                  
11 48 თამაზი არჩუაძე კომისიის წევრი                                    
11 48 ასანფაშა მამედოვი კომისიის წევრი                                    
11 48 ისრაფილ ედიგაროვი კომისიის წევრი                                    
11 48 მამედ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
11 48 აკაკი გურაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 48 ყარამან მირზაევი კომისიის წევრი                                    
11 48 აფინა ედიგაროვა კომისიის წევრი                                    
11 48 ზურაბი ერბოწონაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 48 ირაკლი თულაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 48 ელგუჯა ირემაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 48 სოიფატინ უსუფოვი მოადგილე                                          

11 49 ალექსანდრე ჩაფიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
11 49 სადაიგათ მამედოვა კომისიის მდივანი                                  
11 49 ივანე მათიაშვილი კომისიის წევრი                                    
11 49 ახმედ ახმედოვი კომისიის წევრი                                    
11 49 ეითიბარ ალიევი კომისიის წევრი                                    
11 49 შალიკო კევლიშვილი კომისიის წევრი                                    
11 49 იბარათ ალიევი კომისიის წევრი                                    
11 49 ელისო ალექსაშვილი კომისიის წევრი                                    

11 49 მალიქაჟდარ ალიხანოვი კომისიის წევრი                                    
11 49 ჯუმშით გუსეინოვი კომისიის წევრი                                    
11 49 აიათ ისმაილოვა-ალიევა კომისიის წევრი                                    
11 49 ჰილალ მამედოვა კომისიის წევრი                                    
11 49 სარდარ ალიევი მოადგილე                                          

12 1 გივი ქიტოშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 1 გიული მადინაშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 1 ნინო ილაშვილი კომისიის წევრი                                    



12 1 ეთერ ვერძაძე კომისიის წევრი                                    

12 1 ლია
ხელაშვილი-
ნიკოლაშვილი კომისიის წევრი                                    

12 1 ნანული მურაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 1 ნანი ჩიტაძე კომისიის წევრი                                    
12 1 დიანა უტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 1 მაგდა კობიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 1 მაია მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
12 1 ციცინო მალასიძე კომისიის წევრი                                    
12 1 ლია რუაძე კომისიის წევრი                                    
12 1 კობა კუპრაშვილი მოადგილე                                          

12 2 თინათინი ბაზერაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 2 ნინო რიჟამაძე კომისიის მდივანი                                  
12 2 ცისანა ბიღიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 2 ვახტანგ ცისკარიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 2 ვარო დარჩიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 2 თინათინი ბაზერაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 2 ლელა ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 2 თეონა არუთინაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 2 დალი ბეზარაშვილი კომისიის წევრი                                    

12 2 მადონა გორგაძე-ლაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 2 ნატალია ნიბლაძე კომისიის წევრი                                    
12 2 მანანა ჩაფიჩაძე კომისიის წევრი                                    
12 2 შოთა მაზანიშვილი მოადგილე                                          

12 3 მაია უტიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 3 ვალერიანი თევდორაშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 3 ელიზა მედულაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 3 ლია გიგნაძე კომისიის წევრი                                    
12 3 ქეთევანი სიბაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 3 ინგა უტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 3 მედეა გოგლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 3 ანა გონგაძე კომისიის წევრი                                    
12 3 ნანა გორხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 3 ლუიზა თათრიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 3 ასმათი კოკოლიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 3 ლიანა სეფიაშვილი კომისიის წევრი                                    



12 3 ელზა პაპოშვილი მოადგილე                                          

12 4 ირმა იმერლიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 4 ლამარა ღირსიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 4 თინათინ გორხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 4 გიგა მედულაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 4 მარინე არჯევანიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 4 ნინო ბადურაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 4 ნინო ბერიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 4 ნათელა როსტომაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 4 მანანა ჯავშანაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 4 ნინო ბაღაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 4 მარიამი გელაძე კომისიის წევრი                                    
12 4 ლია ზარდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 4 მარინე ბერიძიშვილი მოადგილე                                          

12 5 გიორგი მჭედლიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 5 თამარი სირაძე კომისიის მდივანი                                  
12 5 მერი ღვინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 5 ლეილა ქოროღლიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 5 გულნაზი კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    
12 5 ეკატერინე ზავრაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 5 ნაირა მეფარიძე კომისიის წევრი                                    
12 5 ხათუნა ზურაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 5 თინათინი ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
12 5 ეკატერინე ოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 5 ლეილა ტაველიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 5 მაყვალა ქიტოშვილი კომისიის წევრი                                    
12 5 ნონა ქადაგიშვილი მოადგილე                                          

12 6 ნინა იაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 6 ლია ბენიძე კომისიის მდივანი                                  
12 6 მაყვალა ნატროშვილი კომისიის წევრი                                    
12 6 ლევანი მწარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 6 დავითი წიკლაური კომისიის წევრი                                    
12 6 ალექსი ხახუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 6 თეა დანელიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 6 რაია ბენიძე კომისიის წევრი                                    
12 6 ეთერი ძამსაშვილი კომისიის წევრი                                    



12 6 დავარი მენაბდიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 6 მაია საყვარლიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 6 ირმა ძამაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 6 მაკა სიმონიშვილი მოადგილე                                          

12 7 თამარი ამონაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 7 მარინე ბადალაშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 7 თამარი მოძღვრიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 7 დავითი ჯანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 7 ნათელა ნაპირელი კომისიის წევრი                                    
12 7 მარიამი ამონაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 7 ნინო ქევხიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 7 ბაბულია ყაჭიური კომისიის წევრი                                    
12 7 ზაზა ზარდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 7 თამარი მარჩილაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 7 დარეჯანი მახარობლიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 7 ნინო მესაბლიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 7 ქეთევანი ლეკიშვილი მოადგილე                                          

12 8 დავითი ბარბაქაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
12 8 მაია ჩეკურიშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 8 კირილე ხოტენაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 8 თამარი მღებრიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 8 ბელა ხოტენაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 8 ულინა ჩეკურიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 8 ია ბერიკელაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 8 თამარი ბიწკინაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 8 ციცინო ბეჟანაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 8 მედეა ბიწკინაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 8 ნოდარი ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
12 8 მარინე ჩეკურიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 8 მარინე სირბილაშვილი მოადგილე                                          

12 9 ნათელა ბაციაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 9 ხათუნა ბიწკინაშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 9 ზაური კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
12 9 მარინე ქართლელიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 9 მალინკა ჯაჭვაძე კომისიის წევრი                                    
12 9 ნინო წიკლაური კომისიის წევრი                                    



12 9 ეთერი ჩიხრაძე-ხოტენაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 9 მაია ბურდულაძე კომისიის წევრი                                    
12 9 გულნაზი ბეჟანიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 9 ნანა ლომისაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 9 შორენა ჩეკურიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 9 მარეხი ხოტენაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 9 ნინო ჩეკურიშვილი მოადგილე                                          

12 10 თამარი სარალიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
12 10 ლეილა ბროლაშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 10 ლელა მახარობლიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 10 ნანა მღებრიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 10 ქეთევანი ტერტეროვი კომისიის წევრი                                    
12 10 გიორგი სოლომნიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 10 დომენტი მღებრიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 10 ნინო ლიპარტაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 10 მარიამი მატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 10 მიხეილი მახარაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 10 გულნარა სანიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 10 მანანა ტურაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 10 ანეტა ირემაშვილი მოადგილე                                          

12 11 ნათელა ხატიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 11 თალიათ თოხარიკაშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 11 ნინო ქევხიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 11 ლამარა ჭარაქაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 11 ზურაბი სოლომნიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 11 მანანა ბიწკინაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 11 ნორა ნანობაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 11 თამარ მამისაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 11 ქეთევანი მღებრიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 11 ნელი ნიბლაძე კომისიის წევრი                                    
12 11 ლეილა რუსიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 11 ვალოდია ყალაბეგაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 11 ნუნუ ირემაშვილი მოადგილე                                          

12 12 მადლენა ბაწელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 12 მზევინარი ხეჩოშვილი კომისიის მდივანი                                  



12 12 ნანა გრძელიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 12 ნანა ბერიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 12 ქეთევანი ბალუხაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 12 ზვიადი სოლოღაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 12 ნინო ჯოხაძე კომისიის წევრი                                    
12 12 მაია ილაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 12 თამარი მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 12 ხათუნა ბაბუხაძე კომისიის წევრი                                    
12 12 ქეთევანი ბერიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 12 ხათუნა მელექსიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 12 მზია ჯანაშვილი მოადგილე                                          

12 13 ხათუნა ნიკოლაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 13 მაკა ფეიქრიშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 13 ლეილა ხუნჯუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 13 თამარი ვარდოსანიძე კომისიის წევრი                                    
12 13 მარინე არევაძე-მაჭავარიანი კომისიის წევრი                                    
12 13 ბელა სირბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 13 ჟანა ორთოიძე კომისიის წევრი                                    
12 13 არჩილ სირბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 13 თეო ადუაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 13 სოფიო თოდაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 13 ლიანა სირბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 13 ლალი ჩანგაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 13 მაია მჭედლიშვილი მოადგილე                                          

12 14 გელა კაკალაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 14 ნინო შალაშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 14 მერი გელოვანი კომისიის წევრი                                    
12 14 ნინო უზუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 14 მარიამი კაკალაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 14 გვანცა ძამსაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 14 ამირანი ნესუაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 14 ტურფა ყულიჯანიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 14 ლია ბეროზაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 14 შოთა გაიმარჯვაშვილი კომისიის წევრი                                    

12 14 ალექსანდრე მეზვრიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 14 ანა უტიაშვილი კომისიის წევრი                                    



12 14 ლევანი მარტაშვილი მოადგილე                                          

12 15 ვლადიმერი გორგიშელი კომისიის თავმჯდომარე                              

12 15 ნაზიბროლა ქიტუაშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 15 ელენე ზაქარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 15 ვაჟა შალაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 15 ლამარა ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
12 15 მარინე მახარაშვილი კომისიის წევრი                                    

12 15 ალექსანდრე სეხნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 15 ლალი მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
12 15 ლიანა გაბელაია კომისიის წევრი                                    
12 15 ნინო მესხი კომისიის წევრი                                    
12 15 ნონა ნარეკლიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 15 მავრა ფარსადანიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 15 მზია მათარაშვილი მოადგილე                                          

12 16 ავთანდილი გაბელაია კომისიის თავმჯდომარე                              
12 16 სალომე მირიანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 16 ამირანი ალთუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 16 ბექა ალექსიძე კომისიის წევრი                                    
12 16 ეკატერინე ნაცვლიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 16 ქეთევან გოგიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 16 მარინა სარიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 16 ვალერი ნიკოლაძე კომისიის წევრი                                    
12 16 მაია აშკარელაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 16 ლეილა კინიფრიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 16 ლია მეპურიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 16 თეა ფირადაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 16 მანანა ფხაჭიაშვილი მოადგილე                                          

12 17 ჯულეტა
ბერიშვილი-
მელექსიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              

12 17 მარინე გოგილაშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 17 იზოლდი მაზანიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 17 მაია ხომასურიძე კომისიის წევრი                                    
12 17 თამარი კობიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 17 ირმა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
12 17 თათია კომახიძე კომისიის წევრი                                    



12 17 ნინო ბადრიძე კომისიის წევრი                                    
12 17 ნინო ათაბეგაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 17 ნანა ბეგაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 17 დალი თათრიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 17 თამარი ქარქუსაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 17 მაია თოდაშვილი მოადგილე                                          

12 18 ნელი ხაზიური კომისიის თავმჯდომარე                              
12 18 შორენა მელექსიშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 18 შორენა ზარდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 18 გიორგი მაჭავარიანი კომისიის წევრი                                    
12 18 ზინაიდა არევაძე კომისიის წევრი                                    
12 18 მარიამი ხაზიური კომისიის წევრი                                    
12 18 ლია შანიძე კომისიის წევრი                                    
12 18 ოთარი თარხნიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 18 მაია ათაბეგაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 18 ნანა თათრიშვილი კომისიის წევრი                                    

12 18 თინა
კობიაშვილი-
ათაბეგაშვილი კომისიის წევრი                                    

12 18 ნინო
კობიაშვილი-
მიტიჩაშვილი კომისიის წევრი                                    

12 18 ლეილა ბეგაშვილი მოადგილე                                          

12 19 ნათელა მირველაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 19 ლალი დურგლიშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 19 ნონა ქიტესაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 19 დათო წანაწყენიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 19 ვანო თანასოვი კომისიის წევრი                                    
12 19 დავით მამათელაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 19 თამუნა ელიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 19 ლეონი ბერიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 19 მარინა რუაძე კომისიის წევრი                                    
12 19 ზურაბი ოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 19 მარგო რუაძე კომისიის წევრი                                    
12 19 დოდო ქემაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 19 ნელი ბერულაშვილი მოადგილე                                          

12 20 მაკა მირველაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 20 სალომე რუაძე კომისიის მდივანი                                  



12 20 თამარი ბერიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 20 ნინო ქართლელიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 20 ქეთევან მერებაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 20 დიმიტრი ომარაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 20 ლალი ჯაფოშვილი კომისიის წევრი                                    
12 20 ვანო კუტიბაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 20 ლანა მამათელაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 20 ნინო მამათელაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 20 ლენა მირველაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 20 მაია ქიტუაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 20 ეკატერინე შეშაბერიძე მოადგილე                                          

12 21 ნოდარი გულარაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 21 თინა ძებისაშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 21 არტუშა თვაური კომისიის წევრი                                    
12 21 გიორგი ხეტეშვილი კომისიის წევრი                                    
12 21 ბადრი მირველაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 21 სოფიკო გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 21 ლუდმილა თუაევი კომისიის წევრი                                    
12 21 ლევანი სახელაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 21 ანგელინა ელყანოვი კომისიის წევრი                                    
12 21 ბიძინა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
12 21 ბონდო მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
12 21 ბადრი მირველაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 21 ვაჟა გურწიშვილი მოადგილე                                          

12 22 ალექსანდრე ჩიბარაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 22 ლია ყანდიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 22 ლეილა რაქვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 22 ლალი გველუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 22 ირმა შიოშვილი კომისიის წევრი                                    
12 22 ნინო უტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 22 თეა გელაშვილი-ჯოხაძე კომისიის წევრი                                    
12 22 ნინო აფციაური კომისიის წევრი                                    
12 22 ლიანა ელიზბარაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 22 ეთერი ყაჭიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 22 ნაზო ძირკველიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 22 ირმა ხმალაძე კომისიის წევრი                                    
12 22 ლალი ოზგელდაშვილი მოადგილე                                          



12 23 თამარი მამისაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 23 მაგდა ჯავშანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 23 სიმონი მეისრიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 23 ნინო გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
12 23 რევაზი ჯაჯანაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 23 ნინო ზარდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 23 ნათელა ფერიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 23 ჯულიეტა ქაჩლიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 23 მარინე თევდორაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 23 ლალი იმერლიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 23 ნატო მახარაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 23 ხათუნა ქადაგიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 23 გულნარა ძამუკაშვილი მოადგილე                                          

12 24 მარინე
ბიღიაშვილი-
მანიჟაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              

12 24 მაია ნადაშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 24 ირმა ახალმოსულიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 24 ინდირა კახაბერი კომისიის წევრი                                    

12 24 მაია
კორკოტაშვილი-
კახაბერი კომისიის წევრი                                    

12 24 თეა
ღარიბაშვილი-
სიბაშვილი კომისიის წევრი                                    

12 24 დიანა
სარქისაშვილი-
გოდერიძე კომისიის წევრი                                    

12 24 ქეთევანი მღებრიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 24 ციალა გუგულაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 24 ბეჟანი ბადურაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 24 მზია თუთაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 24 მარინე შიოშვილი კომისიის წევრი                                    
12 24 ლეილა ოქრუაშვილი მოადგილე                                          

12 25 მანანა კაციაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              

12 25 მარეხი
ბადრიაშვილი-
ცანკაშვილი კომისიის მდივანი                                  

12 25 ლამარა სეფიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 25 მზია ბეჟიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 25 პაატა სონღულაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 25 ლელა სესიაშვილი კომისიის წევრი                                    



12 25 თამარ არაყიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 25 ანნა ნიკოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 25 ლილი ელიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 25 რუსუდანი თევდორაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 25 ნათელა მახარაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 25 სიმა სონღულაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 25 ლიანა ყალაბეგაშვილი მოადგილე                                          

12 26 შოთა ხარიტონაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 26 მანანა მოსულიშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 26 თამარი ბადურაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 26 ლიანა ჯაჯანაშვილი კომისიის წევრი                                    

12 26 მარინე
ზაკალაშვილი-
სიბაშვილი კომისიის წევრი                                    

12 26 მაია მახარაშვილი კომისიის წევრი                                    

12 26 ბაბულია
შაოშვილი-
სეფიაშვილი კომისიის წევრი                                    

12 26 ელენე პაპუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 26 სოფიო გველუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 26 ხათუნა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
12 26 თეა მამულაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 26 თამარი სიბაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 26 ლატავრა დალაქიშვილი მოადგილე                                          

12 27 ლალი სიბაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 27 მაკა კირვალიძე კომისიის მდივანი                                  
12 27 გიორგი სეფიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 27 თეონა ჭანყოშვილი კომისიის წევრი                                    
12 27 ნათელა ნარსიძე კომისიის წევრი                                    
12 27 ლია ვარაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 27 ნინო სიმონიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 27 მერი გუგულაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 27 ოლია მთივლიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 27 ცირა ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
12 27 ზაირა სიმონიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 27 მაყვალა ხუროშვილი კომისიის წევრი                                    
12 27 თამარი პაპაშვილი მოადგილე                                          

12 28 შალვა წინწალაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              



12 28 ლია მანიჟაშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 28 მაკა ლაშქარაშვილი კომისიის წევრი                                    

12 28 ცისანა ბედენაშვილი-ჩიტაძე კომისიის წევრი                                    
12 28 მარიამი ლუაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 28 ქეთინო ჯადუგიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 28 მაია ბეროშვილი კომისიის წევრი                                    
12 28 ლალი ნალიყაშვილი კომისიის წევრი                                    

12 28 ალექსანდრე აფთარაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 28 გიორგი ბერიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 28 ანზორი გაწირიძე კომისიის წევრი                                    

12 28 შორენა
ჩალათაშვილი-
ბერიკაშვილი კომისიის წევრი                                    

12 28 ირინე მინდორაშვილი მოადგილე                                          

12 29 ზვიადი ვარდიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 29 ქეთევან ბედინაშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 29 თინათინ ლუაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 29 მანანა სიმონიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 29 გიორგი ბაწაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 29 ნანა ჩირიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 29 თინათინი ყამბარაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 29 დარეჯანი მაქაძე კომისიის წევრი                                    
12 29 მზია ტორიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 29 მარინე ქრისტესიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 29 მზია ქრისტესიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 29 ეკა ჯადუგიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 29 მერი ლუაშვილი მოადგილე                                          

12 30 ეკატერინე ბეჟაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 30 შორენა ტყემალაძე კომისიის მდივანი                                  
12 30 ნანა ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    
12 30 ნანა მაქაძე კომისიის წევრი                                    
12 30 თინათინი ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    
12 30 მაია ხვთისიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 30 ნოდარი ლუაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 30 ეკატერინე ტორიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 30 ზვიადი ბედინაშვილი კომისიის წევრი                                    



12 30 ელზა მენთეშაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 30 ქეთევანი უტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 30 ეთერი ჯადუგიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 30 მაია ჩუთლაშვილი მოადგილე                                          

12 31 ანა ხიმშიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 31 ლილი გულხადარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 31 ხათუნა ვარდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 31 ქეთევანი ბარამაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 31 ნუნუ მამულაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 31 მარგარიტა არდაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 31 ქეთევან გოდერძიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 31 ზურაბი ჩახვაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 31 თამაზი გოგებაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 31 ხათუნა მირიანაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 31 ნანი ნიკოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 31 თამარი შაკიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 31 ნონა გველუკაშვილი მოადგილე                                          

12 32 ნინო გრძელიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 32 ნინო ელისაშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 32 მაია კუპრაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 32 მაყვალა ბეროზაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 32 ბიჭიკო დოლენჯაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 32 ბაბულია ჩალათაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 32 თამარი ჭაჭუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 32 ლიანა შავერდაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 32 ლამარა მანგოშვილი კომისიის წევრი                                    
12 32 დარეჯანი სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
12 32 მაია ქიტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 32 მარინა ქიტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 32 ნანი უზუნაშვილი მოადგილე                                          

12 33 ნელი ხიმშიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 33 თამარი მინდიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 33 ნათელა ხიმშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 33 გია ირომაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 33 ზოია ელიზბარაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 33 ლია მანგოშვილი კომისიის წევრი                                    



12 33 ავთანდილ კორკოტაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 33 ხათუნა ტყავაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 33 მზია ბეჟაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 33 ეკა მათიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 33 შორენა ქუმსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 33 თამარი შაკიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 33 ნანი ქიტიაშვილი მოადგილე                                          

12 34 ბესიკი შაიშმელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 34 დარეჯანი ხალილაშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 34 გელა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
12 34 ტრისტანი ლაშქარაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 34 მაია ჯალაღანია კომისიის წევრი                                    
12 34 თინათინი კურტანიძე კომისიის წევრი                                    
12 34 მაია კახიძე კომისიის წევრი                                    
12 34 ლამზირა ყორჩიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 34 ქეთევანი გერგიძე კომისიის წევრი                                    
12 34 ნოდარი კახიძე კომისიის წევრი                                    
12 34 ნანა ფრიდონაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 34 ნონა ფრიდონაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 34 პაატა საბაშვილი მოადგილე                                          

12 35 გოჩა მესხიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 35 ინგა პაპუნაშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 35 ბიძინა ირომაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 35 მერაბ დათუაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 35 თეა შინჯიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 35 ნათელა ჯიქურაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 35 მერი მესხიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 35 ეკატერინე ბიძინაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 35 ირინე გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 35 ზანი დათუაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 35 მანანა მესხიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 35 ოლია ჯიქურაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 35 ხათუნა ბერიძე მოადგილე                                          

12 36 ნოდარი ლაზაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 36 მანანა გიოშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 36 ლია გეთიაშვილი კომისიის წევრი                                    



12 36 გიორგი მთავრიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 36 გელა ლაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 36 გიორგი ლაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 36 ხათუნა შიოშვილი კომისიის წევრი                                    
12 36 ჯიმშერი სოლოღაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 36 მერი გუგულაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 36 ზურაბი კვირიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 36 მარინა მთავრიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 36 ირმა სოლოღაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 36 ლილი გიოშვილი მოადგილე                                          

12 37 ხატია ბურდულაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
12 37 მაყვალა არუთინაშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 37 სოფიკო გოგილაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 37 ნატო სოლოღაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 37 ზვიადი ბაზერაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 37 გიორგი ბეროშვილი კომისიის წევრი                                    
12 37 ვახტანგი დათუაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 37 მაია ბაზერაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 37 ნინო ბაცანაძე კომისიის წევრი                                    
12 37 გიორგი გეთიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 37 თამარი გეთიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 37 ლალი სვიმონიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 37 ნინო ფროდიაშვილი მოადგილე                                          

12 38 ინგა პაპუნაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 38 ნანა მაზანიშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 38 ნანა მაზანიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 38 ნოდარი ღვინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 38 ზურაბი მახარაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 38 მაია არუთინაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 38 მანანა პაპუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 38 გიორგი ყალაბეგაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 38 ბელა არუთინაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 38 ნიკოლოზი მაზანიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 38 ციალა ორველაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 38 ნინა ჯაფოშვილი კომისიის წევრი                                    
12 38 შალიკო ორველაშვილი მოადგილე                                          



12 39 დავითი შავლიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 39 ნელი თევდორაშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 39 ოთარი ზირაქაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 39 ლალი ბაჩოშვილი კომისიის წევრი                                    
12 39 იზა ჯაფოშვილი კომისიის წევრი                                    
12 39 თინა ღვინაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 39 ირინე თევდორაშვილი კომისიის წევრი                                    

12 39 ალექსანდრე თევდორაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 39 თემური დარჩიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 39 ქეთინო ზარდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 39 თამარი მელექსიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 39 თამარი შავლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 39 ბეჟანი დარჩიაშვილი მოადგილე                                          

12 40 ბადრი ლაზაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 40 ინგა ზირაქაშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 40 იმედა ჩიგლაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 40 რამაზი ჩიგლაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 40 ვენერა ივანიაძე კომისიის წევრი                                    
12 40 ბიძინა გოგინაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 40 ვეფხია გოგინაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 40 თამაზი ზირაქაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 40 ნინო ზირაქაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 40 ზელიმხან რაქვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 40 ნინო ტურაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 40 ლარისა უტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 40 დალი ლაზაშვილი მოადგილე                                          

12 41 გივი ჯაშიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 41 მანანა ჩომახაშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 41 მიხეილი მედულაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 41 სოსო გოგინაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 41 ნუნუ მთივლიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 41 შორენა ყიფშიძე კომისიის წევრი                                    
12 41 ვარდო აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 41 ნინელი თევდორაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 41 მაია ბაწელაშვილი კომისიის წევრი                                    



12 41 სოფიკო ბიბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 41 თამარი იაგანაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 41 ნინო იაკობიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 41 ავთანდილ გიოშვილი მოადგილე                                          

12 42 მამუკა ბოღლოციშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 42 თამარი დულარიძე კომისიის მდივანი                                  
12 42 ლამარა პიტიურიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 42 თემური თვალმიხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 42 ჰამლეტი გოდერიძე კომისიის წევრი                                    
12 42 გივი პიტიურიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 42 თემური ხარაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 42 ნელი ხატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 42 დავითი ბაწელაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 42 მარი ბიბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 42 თამილა დულარიძე კომისიის წევრი                                    
12 42 მათიკო პიტიურიშვილი კომისიის წევრი                                    

12 42 თეიმურაზი კობიაშვილი მოადგილე                                          

12 43 ლია უტიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 43 ნათია რუაძე კომისიის მდივანი                                  
12 43 ხათუნა მამათელაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 43 თინათინ ჯიქურიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 43 ლელა ხოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 43 მარინა ომარაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 43 ეთერი ყალაგაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 43 ეთერი ხვედელიძე კომისიის წევრი                                    
12 43 მზია გველუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 43 დარიკო მირველაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 43 მარინე მირიანაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 43 ლალი ძულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 43 მანანა რუაძე მოადგილე                                          

12 44 შალვა გოგილაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 44 მერი ლურჯიძე კომისიის მდივანი                                  
12 44 ირმა ძულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 44 ეკატერინე მიქელაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 44 რამაზი ბოსტოღანაშვილი კომისიის წევრი                                    



12 44 ელენე ნადაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 44 ნოდარი ძულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 44 ლია ნადაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 44 მარინე ნაცარაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 44 გენადი ძულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 44 თამარი ჯიქურაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 44 თამარი ჯიქურაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 44 გელა გოგილაშვილი მოადგილე                                          

12 45 თინა
ხარიტონაშვილი-
მანიჟაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              

12 45 ანნა
ზაკალაშვილი-
მთივლიშვილი კომისიის მდივანი                                  

12 45 ნანა ნაცვლიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 45 ირინე ქადაგიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 45 მერი რაქვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 45 სალომე სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
12 45 მზია თუთაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 45 ნაირა ქადაგიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 45 რუსუდანი ბადურაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 45 ლეილა ლაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 45 თამარი ნაცვლიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 45 თამარი ნაცვლიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 45 ლიანა ბადურაშვილი მოადგილე                                          

12 46 მაია მამათელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 46 ია სეფიაშვილი კომისიის მდივანი                                  

12 46 ქეთევანი უტიაშვილი-ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    
12 46 ნათია მედულაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 46 მაია ხარაზიშვილი კომისიის წევრი                                    

12 46 ლალი
უტიაშვილი-
ორველაშვილი კომისიის წევრი                                    

12 46 ხათუნა კანდელაკი კომისიის წევრი                                    
12 46 მარეხი ბერიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 46 ფიქრია ბაიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 46 ლიანა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
12 46 ლალი გოისაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 46 ნათია ხარაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 46 ეთერი ლოლაძე მოადგილე                                          



12 47 ოთარი მალასიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
12 47 მირანდა ფაიქიძე კომისიის მდივანი                                  
12 47 მარინე ჩითინაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 47 ქეთევანი იაღანაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 47 მაყვალა მარტაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 47 თამარი სიბაშვილი კომისიის წევრი                                    

12 47 ნაზიბროლა ქაჩლიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 47 თამარი ჩალათაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 47 სათინო ლაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 47 მაია ბარნაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 47 ნათია საგინაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 47 ნანა ჩაფიჩაძე კომისიის წევრი                                    
12 47 ნაირა სუხიაშვილი მოადგილე                                          

12 48 თამაზი ნაპირელი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 48 ნათია ქევხიშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 48 მარიამ ჯაჭვაძე კომისიის წევრი                                    
12 48 მარინა ამონაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 48 მაია პაპოშვილი კომისიის წევრი                                    
12 48 ელენე ხომასურიძე კომისიის წევრი                                    
12 48 მზია კასრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 48 მაია ნაპირელი კომისიის წევრი                                    
12 48 თამარი დემეტრაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 48 მაია დემეტრაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 48 მელანო დემეტრაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 48 ნინო ქევხიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 48 ნათია ოქროპირიძე მოადგილე                                          

12 49 ალექსანდრე ალიბეგაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 49 ნინა ხუნაშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 49 თამუნა დოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 49 გოჩა ზარდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 49 თინა ქიტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 49 თამარი შანშაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 49 სიმონი დაუდიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 49 ციალა ოქრუაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 49 გელა ზარდიაშვილი კომისიის წევრი                                    



12 49 ნატალია ნიკოლაძე კომისიის წევრი                                    
12 49 ნინო სიმონიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 49 მზია ჯავშანაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 49 ლელა იმერლიშვილი მოადგილე                                          

12 50 ნინო გიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 50 ლია ძამსაშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 50 ლია კასრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 50 თამარი კასრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 50 ვლადიმერ ნატროშვილი კომისიის წევრი                                    
12 50 სოფიო ჩაკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
12 50 რუსუდანი მოსემღვდლიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 50 ლელა ფირაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 50 ანზორი არუსტაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 50 ნატო დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 50 ირმა ელიზბარაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 50 ილია კასრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
12 50 იამზე შალუაშვილი მოადგილე                                          

12 51 ცისანა მთავრიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
12 51 მანანა როსტომაშვილი კომისიის მდივანი                                  
12 51 ნანი ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
12 51 გელა არევაძე კომისიის წევრი                                    
12 51 ვაჟა მაჩხაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 51 გიორგი წიკლაური კომისიის წევრი                                    
12 51 ლიკა უსუფაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 51 გიორგი ჯაჭვაძე კომისიის წევრი                                    
12 51 ნატალია ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
12 51 ნინო ბეგაშვილი კომისიის წევრი                                    
12 51 დავით გოგოლიძე კომისიის წევრი                                    
12 51 დავითი ღიბრაძე კომისიის წევრი                                    
12 51 მარინე ვარსემაშვილი მოადგილე                                          

13 1 ნანა ივანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
13 1 ნელი ფოლადაშვილი კომისიის მდივანი                                  
13 1 ნინო მამულაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 1 ირმა ნასყიდაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 1 ირაკლი მოსულიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 1 გიორგი დანიელაშვილი კომისიის წევრი                                    



13 1 ანა ლეკიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 1 თამარი ხატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 1 მაია მამულაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 1 ოლღა ოქრუაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 1 ლალი სპანდერაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 1 ლამარა ტალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 1 ქეთევან ჭაბაშვილი მოადგილე                                          

13 2 ვანო აბრამიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
13 2 ნანა ღირსიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
13 2 ლეილა ქოქიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 2 მარიამი შარმიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 2 ლიანა სიყმაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 2 გელა ტალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 2 მარო ქუფარაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 2 ლელა კორახაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 2 თემურ აბულაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 2 ლაშა მაზიაშვილი კომისიის წევრი                                    

13 2 ალექსანდრე ყანდაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 2 თამარი ჯოხარიძე კომისიის წევრი                                    
13 2 გიორგი შარმიაშვილი მოადგილე                                          

13 3 ქეთინო მირინაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
13 3 ნანა მოსაშვილი კომისიის მდივანი                                  
13 3 ლია მირიანაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 3 ლია ბებრიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 3 მარიამ ლომაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 3 გოგია ვარამაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 3 ნინო ბანანაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 3 მაყვალა მირინაშვილი კომისიის წევრი                                    

13 3 ალექსანდრე ბანანაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 3 ნანა გოგოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 3 მარინე ტურიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 3 ლიანა ცაბუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 3 ნინა კუდაშვილი მოადგილე                                          

13 4 ზურაბ ვარდიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              



13 4 ნინო საგინაშვილი კომისიის მდივანი                                  
13 4 ვასილ ვარდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 4 ლალი ტურიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 4 ივანე გოგოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 4 ირმა გოგოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 4 ნინო ჩალაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 4 ნინო ინანაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 4 ანა ბიჭიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 4 ეკა თანდაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 4 ნინო სიმონიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 4 მარინე ტაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 4 ანნა მჭედლიშვილი მოადგილე                                          

13 5 აბრამი ბუთლიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
13 5 ნადია ხელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
13 5 ირაკლი ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
13 5 ანნა დავითაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 5 ანა გზირიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 5 დემური გზირიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 5 მარინე ილაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 5 მაია ჯანყარაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 5 ზაური ვარაზანაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 5 მარიამ ჩახნაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 5 მადონა ხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 5 მარინე ჯოხარიძე კომისიის წევრი                                    
13 5 ხვიჩა კვირიკაშვილი მოადგილე                                          

13 6 მანანა მანჯაფარაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
13 6 ქეთევან პეტრიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
13 6 ილია მუსაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 6 ცივალი თარალაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 6 მარინე კევლიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 6 მაკა ხანდოლიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 6 ლალი ბაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 6 ნელი ჯაჭვაძე კომისიის წევრი                                    
13 6 ნინო კაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 6 ვერიკო პარწიკანაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 6 იამზე ჩახნაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 6 თამარა ხანდოლიშვილი კომისიის წევრი                                    



13 6 ოთარი სიფრაშვილი მოადგილე                                          

13 7 როლანდ კაკაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
13 7 ქეთევან ფხოველიშვილი კომისიის მდივანი                                  
13 7 ვლადიმერ სიფრაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 7 გიული ბაზანდარაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 7 ლალი ხოტენაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 7 დარეჯან ჯიბღაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 7 ნაირა ბაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 7 მზია ნიკვაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 7 ნინო კაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 7 გურამი ჩახნაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 7 ნუგზარ ჩახნაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 7 გიორგი ჯიბღაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 7 გოჩა ტურაშვილი მოადგილე                                          

13 8 ნიკოლოზი ბრეგვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
13 8 ნაირა კობახიძე კომისიის მდივანი                                  
13 8 დავით ჩახნაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 8 ლილი შიოშვილი კომისიის წევრი                                    
13 8 ეკა დოსმიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 8 ხათუნა ბაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 8 გიორგი ყარალაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 8 მაია გოგილაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 8 ინგა შეითნიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 8 დალი ბაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 8 ელიზა მესხიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 8 ლელა სიფრაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 8 მარიამ ბაკაშვილი მოადგილე                                          

13 9 კარლო ორაგველიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
13 9 დარეჯან ლუარსაბიშვილი კომისიის მდივანი                                  
13 9 სოლომონ ლოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 9 ნინო კოკილაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 9 ეკატერინე ქართველიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 9 დავით სიფრაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 9 დალი ხუხიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 9 ნინო თეგაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 9 კობა მელქაძე კომისიის წევრი                                    



13 9 მარინა ერიგინა კომისიის წევრი                                    
13 9 ნაირა ქუფარაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 9 ელიზა ჭაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 9 ნინო ნარინდოშვილი მოადგილე                                          

13 10 თემური ჯავაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
13 10 ეთერ კოჭლამაზაშვილი კომისიის მდივანი                                  
13 10 გიორგი ფხოველიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 10 ეთერ მათეშვილი კომისიის წევრი                                    
13 10 მარინე ჭაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 10 დავითი მოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 10 დალი ბერიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 10 მარინე ბუთლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 10 მანანა კიკილაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 10 შალვა ალადაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 10 მარინე სიხაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 10 დალი ჭაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 10 ნინო ყაჯრიშვილი მოადგილე                                          

13 11 ელენე მარტაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
13 11 ეკატერინე კოზაკიშვილი კომისიის მდივანი                                  
13 11 გურამი ქურხულიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 11 ელზა ნარინდოშვილი კომისიის წევრი                                    
13 11 მანანა კიკილაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 11 ნინო დავითაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 11 მარინე ჩეკურიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 11 თამილა პაპუაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 11 ქეთევან ბაგალიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 11 ლალი ბალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 11 ქეთევან ზურაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 11 ლია ხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 11 მარინე მოლაშვილი მოადგილე                                          

13 12 ვალოდია ქშუტაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
13 12 ბელა თანდილაშვილი კომისიის მდივანი                                  
13 12 ჟანა ელიზბარაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 12 ლეილა ტუხაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 12 ნონა კორაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 12 ნინო კუსრაშვილი კომისიის წევრი                                    



13 12 მზია გოზალიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 12 მიმოზა ბეროშვილი კომისიის წევრი                                    
13 12 ლია ბოქოლიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 12 ოთარი ზურაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 12 ლელა მარტყოფლიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 12 თამარ ხოსიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 12 დარეჯან დარჩიაშვილი მოადგილე                                          

13 13 ვასილი ნარინდოშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
13 13 ნათელა სანაია კომისიის მდივანი                                  
13 13 ნინო ხოსიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 13 თამარი წიკლაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 13 ნუგზარი ყატაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 13 თამარი კუსრაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 13 გივი გოგოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 13 ირინე კანაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 13 მაია ზედელაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 13 ნათელა კორაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 13 ნოდარ ფათალიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 13 მანანა შიხაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 13 ნათია კიკილაშვილი მოადგილე                                          

13 14 სიმონ ნარინდოშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
13 14 მარიამი ბოლაშვილი კომისიის მდივანი                                  
13 14 გიორგი ზედელაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 14 თეა ჯანაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 14 დავით ჭუჭულაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 14 გიორგი კოჭლამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 14 ფიქრია კიკილაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 14 დავით ზედელაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 14 სოსო კიკილაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 14 ნოდარ ალადაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 14 მანანა დოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 14 თამილა მატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 14 მანანა ნარინდოშვილი მოადგილე                                          

13 15 მარინე დოლენჯაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
13 15 ეთერი აბულაშვილი კომისიის მდივანი                                  
13 15 მამუკა აბულაშვილი კომისიის წევრი                                    



13 15 ანნა ალადაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 15 ნინო ზედელაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 15 თინათინ ბოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 15 მაკა დევდარიძე კომისიის წევრი                                    
13 15 თამარ ბეგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 15 ნოდარი ალადაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 15 ნინო გოგაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 15 ვეფხვია კიკილაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 15 იოსებ ძნელაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 15 ლალი ნაროზაული მოადგილე                                          

13 16 იოსები ცეცხლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
13 16 თალიკო მახარაძე კომისიის მდივანი                                  
13 16 გოგა ბოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 16 ლელა ჭინჭარაული კომისიის წევრი                                    
13 16 დავით ბაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 16 ჟანა თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
13 16 ამირანი თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
13 16 ოთარ ზედელაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 16 მარინე ბარსეგიანი კომისიის წევრი                                    
13 16 თამაზი დეკანაძე კომისიის წევრი                                    
13 16 ბეგლარ თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
13 16 ავთანდილ მახარაძე კომისიის წევრი                                    
13 16 რევაზ აბაშიძე მოადგილე                                          

13 17 ხათუნა შიუკაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
13 17 ჯონი გურაშვილი კომისიის მდივანი                                  
13 17 აზა ხატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 17 გიგა კუპრაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 17 ირაკლი ხატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 17 ირმა ალადაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 17 დავითი ქოქუაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 17 ციალა გურაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 17 ილია ლათიბაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 17 ილია პაპალაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 17 ნათელა სოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 17 ლალი შენკენაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 17 თამილა მამაიაშვილი მოადგილე                                          



13 18 თამარ შიუკაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
13 18 მარინე ქურხულიშვილი კომისიის მდივანი                                  

13 18 ავთანდილი ნადირაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 18 ეკა ღვედაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 18 თეონა მოსულიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 18 ბესარიონ ბეგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 18 ნანა ყარალაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 18 ნუგზარ ხუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 18 დავით პაპუაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 18 ნანა აბეწვაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 18 ნუნუ გილაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 18 დალი შანშაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 18 ზოია მჭედლიშვილი მოადგილე                                          

13 19 ილია თანდაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
13 19 თამილა მიშველაძე კომისიის მდივანი                                  
13 19 ნათელა ჩუკინა კომისიის წევრი                                    
13 19 ჟუჟუნა ხატიაშვილი კომისიის წევრი                                    

13 19 დალი
მაძღარაშვილი–მენთეშ
აშვილი კომისიის წევრი                                    

13 19 თამარ მათეშვილი კომისიის წევრი                                    
13 19 მიხეილ კოპალიანი კომისიის წევრი                                    

13 19 ალექსანდრე ჩალაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 19 ალუდა დაიაური კომისიის წევრი                                    
13 19 ოლია კიკილაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 19 მაია ტონოიანი კომისიის წევრი                                    
13 19 თეა ხატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 19 ცემზიკო შანშაშვილი მოადგილე                                          

13 20 ხათუნა მოწონელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
13 20 მანანა ციცქიშვილი კომისიის მდივანი                                  
13 20 ჯულიეტა ბეჟაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 20 ნონა ბაზერაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 20 ზაზა ათანელიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 20 ია ხელაძე კომისიის წევრი                                    
13 20 ესმა ცაბაურაშვილი კომისიის წევრი                                    



13 20 ლიანა ჯიქურიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 20 იოსებ ალადაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 20 ნინო გოზალიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 20 გულნარა სიმონიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 20 ვახტანგი ძიგურიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 20 მანანა ბიკაშვილი მოადგილე                                          

13 21 ბესარიონ ბეგიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
13 21 მზია ზედელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
13 21 თამაზ აბულაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 21 ნატო ღვედაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 21 თამაზი ხმალაძე კომისიის წევრი                                    
13 21 ვასილ ბასილაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 21 ნაირა გუნცაძე კომისიის წევრი                                    
13 21 თეიმურაზ მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 21 მავრა ღვედაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 21 მადონა ბეგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 21 ნინო ბეგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 21 ლალი ჯალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 21 ნინო ღვედაშვილი მოადგილე                                          

13 22 ნელი გურაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
13 22 მზია ელიზბარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
13 22 ლია სუთიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 22 ნინო კრაწაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 22 მაია ბოლღაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 22 ნინო კრაწაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 22 ბესიკი ბახტურიძე კომისიის წევრი                                    
13 22 ნუკრი ფირაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 22 ფატმან ბაიდოშვილი კომისიის წევრი                                    
13 22 ელისო ელიზბარაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 22 ანა მაზიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 22 ლაურა ოტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 22 ხათუნა ქუფარაშვილი მოადგილე                                          

13 23 მანანა მათეშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
13 23 ციალა კოჭლამაზაშვილი კომისიის მდივანი                                  
13 23 თემური გოგინაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 23 ვასილ ჯანგულაშვილი კომისიის წევრი                                    



13 23 გია მენთეშაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 23 მაია ნადირაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 23 ნათია ღლიღვაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 23 ლილი კრაწაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 23 ნოდარ მაზიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 23 მარი გოგინაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 23 რობერტ მაზიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 23 მაია შალვაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 23 ზაზა მაზიაშვილი მოადგილე                                          

13 24 ლალი ბახტურიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
13 24 ნინო უსუფაშვილი კომისიის მდივანი                                  
13 24 გულნარა ზედელაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 24 ნანა ლეკიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 24 ქეთევან მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 24 რამაზი ძმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 24 მანანა გოჩიტაშვილი კომისიის წევრი                                    

13 24 თეიმურაზი ჭუჭულაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 24 ვარდინა მანგოშვილი კომისიის წევრი                                    
13 24 ეკატერინე ტეტელოშვილი კომისიის წევრი                                    
13 24 ეკატერინე შაიშმელაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 24 ლევან ჯანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 24 ლია გოჩიტაშვილი მოადგილე                                          

13 25 ლალი ლეკიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
13 25 ნინო ელდერაშვილი კომისიის მდივანი                                  
13 25 მამუკა ვარსიმაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 25 ჟორა ჯებირაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 25 ქეთევანი ნადირაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 25 ვაჟა ნავროზაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 25 შალვა ბაიდოშვილი კომისიის წევრი                                    
13 25 ლიანა ჯანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 25 მარინე ბახტურიძე კომისიის წევრი                                    
13 25 ვასილი ქართველიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 25 ნინო შალვაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 25 ლალი ჯანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 25 ლიანა ჯანიაშვილი მოადგილე                                          



13 26 თამაზი ნატროშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
13 26 მანანა ჩერქეზიშვილი კომისიის მდივანი                                  
13 26 ლიანა ყანდაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 26 თამარ მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
13 26 ქეთევან ალუღიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 26 ნუგზარი ნავროზაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 26 მანანა შაიშმელაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 26 მარინე ბახუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 26 მანანა იაკობიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 26 მარინე მათეშვილი კომისიის წევრი                                    
13 26 ლია ნანდოშვილი კომისიის წევრი                                    
13 26 შორენა ჩუთლაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 26 ნინო ბაიდოშვილი მოადგილე                                          

13 27 მანანა კოჭლამაზაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
13 27 ია ბუწაშვილი კომისიის მდივანი                                  
13 27 ავთანდილ ბარნაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 27 ლეილა ჯანაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 27 ანა ბეროზაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 27 მანანა შინჯიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 27 გელა ქადაგიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 27 დავითი ჩუთლაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 27 თინათინ ლეკიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 27 მაია ფერიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 27 ნინო ფერიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 27 ლია ყანდაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 27 გელა ბუწაშვილი მოადგილე                                          

13 28 იოსებ კოჭლამაზაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
13 28 ნანული გურაშვილი კომისიის მდივანი                                  
13 28 ნინო ტაველურიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 28 თამილა მარტყოფლიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 28 მარინე ბენაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 28 მაყვალა მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 28 ნანა ძმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 28 მაკა ტოკლიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 28 მაია კოჭლამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 28 ტარიელ ლეკიაშვილი კომისიის წევრი                                    



13 28 მაია ტარყაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 28 ნანული ქველიძე კომისიის წევრი                                    
13 28 გიორგი ბარნაბიშვილი მოადგილე                                          

13 29 ნათელა ძმანაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
13 29 ნუნუ ქუსიკაშვილი კომისიის მდივანი                                  
13 29 ნარგიზ ჩუთლაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 29 ზიული მოსეშვილი კომისიის წევრი                                    
13 29 მალხაზ ლეკიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 29 მადლენა ჭაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 29 თეიმურაზ ხუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 29 თეიმურაზ ბალარჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 29 დარეჯან ბახუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 29 სოფიკო გოჩიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 29 ნინო ლაზარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 29 ნანა ტარყაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 29 კოტე ჭანტურია მოადგილე                                          

13 30 თამარ აბულაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
13 30 მარინე მანჯაფარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
13 30 ნინო ქოქიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 30 ლალი ბეგაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 30 თამარ ჩუთლაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 30 გიორგი ზურაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 30 ნინო მანგოშვილი კომისიის წევრი                                    
13 30 ვანო გოგოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 30 ნუნუ ბეჟაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 30 ნინო გურასპაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 30 ნანული ლომიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 30 მზია შაიშმელაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 30 თამარ ჟუჟუნაშვილი მოადგილე                                          

13 31 იზოლდა ბუღათრიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
13 31 მარინე ნანობაშვილი კომისიის მდივანი                                  
13 31 ნათია პატარიძე კომისიის წევრი                                    
13 31 ნაირა ხუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 31 ქეთი გზირიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 31 მარინე ჯანაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 31 შორენა სესიტაშვილი კომისიის წევრი                                    



13 31 ლაური აკოფაშვილი კომისიის წევრი                                    

13 31 ნაზიბროლა გოგოშვილი კომისიის წევრი                                    
13 31 ნინო ვარდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 31 ნანა კოკილაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 31 ანეტო ქოქიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 31 ნინო ვარდიაშვილი მოადგილე                                          

13 32 თეა ხატიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
13 32 თინათინი ღვინიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
13 32 მარიამი გოგაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 32 ქეთევან გურაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 32 ნინო ხატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 32 სტეფანე ლათიბაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 32 ანნა ბზუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 32 ირინა ალადაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 32 ბიჭიკო ბეგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 32 სოლომონ გიგოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 32 ლიზა გურაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 32 თამუნა შიუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 32 ნოდარი ხატიაშვილი მოადგილე                                          

13 33 ირმა ღვინიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
13 33 მაია ქოქიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
13 33 შოთა არაბული კომისიის წევრი                                    
13 33 ნათია ჩალაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 33 ნინო იაკობიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 33 მაია ცაბუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 33 ქეთევან ნარინდოშვილი კომისიის წევრი                                    
13 33 დარეჯან მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 33 ლეილა ლოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 33 გიორგი მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 33 ლეილა მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 33 ემზარ ჩალაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 33 ნინო ხოტენაშვილი მოადგილე                                          

13 34 ნანული სომხიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
13 34 ეკა უსუფაშვილი კომისიის მდივანი                                  
13 34 ნინელი ბიძინაშვილი კომისიის წევრი                                    



13 34 თინათინ ბოლღაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 34 მაია ტუსაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 34 მაია ნავროზაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 34 მერი უსუფაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 34 ზინაიდა კოჭლამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 34 ლალი აფხაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 34 დარიკო ნავროზაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 34 გენადი ქადაგიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 34 თამარ ჩახნაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 34 ლელა წიქარიშვილი მოადგილე                                          

13 35 ნინო თამაზაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
13 35 ნელი დალაქიშვილი კომისიის მდივანი                                  
13 35 გიორგი ჩარბოდაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 35 მაია ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
13 35 ლია ქვრივიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 35 გოჩა ბაღანაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 35 ნანული ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
13 35 მარინე თეგაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 35 მანანა კიკილაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 35 ლიანა გოგაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 35 მარიამ ოთარაშვილი კომისიის წევრი                                    
13 35 გოჩა ყაჯრიშვილი კომისიის წევრი                                    
13 35 ნუგზარ ეხვაია მოადგილე                                          

14 1 ელიზბარ იმერლიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
14 1 ლალი ზურაშვილი კომისიის მდივანი                                  
14 1 ლევან მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
14 1 მარიამ ხარაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 1 ლენა პოპიაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 1 ია უსენაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 1 ნანული კიკილაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 1 მაიკო ალადაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 1 ელენე ბენაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 1 ნათელა აბულაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 1 ნინო გოგილაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 1 ქეთევან დოლიძე კომისიის წევრი                                    
14 1 ზურაბ კოკილაშვილი მოადგილე                                          



14 2 ნოდარ ტოკლიკიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
14 2 ნინო წიკლაური კომისიის მდივანი                                  
14 2 ბესიკ სეფიაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 2 ლელა ბექაური კომისიის წევრი                                    
14 2 თამარ ცისკარაული კომისიის წევრი                                    
14 2 შორენა გოგოჭური კომისიის წევრი                                    
14 2 ნუგზარ სიფრაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 2 ქეთევან ბუჩუკური კომისიის წევრი                                    
14 2 მარინე მარტაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 2 ნონა კვანჭილაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 2 თამილა პოპიაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 2 თამარ ჯამასპიშვილი კომისიის წევრი                                    
14 2 იური გოგოჭური მოადგილე                                          

14 3 გივი ბუჩუკური კომისიის თავმჯდომარე                              
14 3 ლია ნატროშვილი კომისიის მდივანი                                  
14 3 ნინო კობაიძე კომისიის წევრი                                    
14 3 ნანა ძნელაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 3 ლამარა მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 3 მარიამ ნატროშვილი კომისიის წევრი                                    
14 3 ლელა ამბარდნიშვილი კომისიის წევრი                                    
14 3 ქეთევან ყოჩიაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 3 ასმათი გიორგანაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 3 ირმა თარაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 3 ქეთევან წერეთელი კომისიის წევრი                                    
14 3 ნანული ჭიღიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 3 ხათუნა ხატიაშვილი მოადგილე                                          

14 4 ნუნუ გოგაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
14 4 ნონა ზუბიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
14 4 ემზარ ჯანაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 4 მაია ჯინაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 4 ლალი ბაღაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 4 ნონა სეფიაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 4 ანნა ალადაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 4 ბელა კოტაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 4 მაია ალადაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 4 დავით ბატიაშვილი კომისიის წევრი                                    



14 4 ნინო ბიძინაშვილი კომისიის წევრი                                    

14 4 ალექსანდრე ჯაგაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 4 ნატალია ხუციშვილი მოადგილე                                          

14 5 ანა ლათიბაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
14 5 მანანა ჯაფოშვილი კომისიის მდივანი                                  
14 5 სოსო თევზაძე კომისიის წევრი                                    
14 5 ქრისტინე კიკილაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 5 ანა ბაღაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 5 მანანა მეხრიშვილი კომისიის წევრი                                    
14 5 ქეთინო ტოკლიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
14 5 ფიქრია ლეგაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 5 მარინა ბენაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 5 მზია ბზუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 5 ნინო ქუშაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 5 ნათია ყაჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 5 მარინა ოზაშვილი მოადგილე                                          

14 6 ნინო
სულიაშვილი-
არაბული კომისიის თავმჯდომარე                              

14 6 ლალი ფიროსმანაშვილი კომისიის მდივანი                                  

14 6 ხათუნა
ბენაშვილი-
სეფიაშვილი კომისიის წევრი                                    

14 6 სპარტაკ სულაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 6 ცისმარი პოპიაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 6 აბო ხუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 6 ნათელა გოგოჭური კომისიის წევრი                                    
14 6 ნონა ჯიმშიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 6 ლიანა გონაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 6 ნინო გონაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 6 თამარ ტუხაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 6 მარინე ქადაგიძე კომისიის წევრი                                    
14 6 ანნა გურაშვილი მოადგილე                                          

14 7 პეტრე მამულაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
14 7 ნინო ტოკლიკიშვილი კომისიის მდივანი                                  
14 7 ნინო ჩოხელი კომისიის წევრი                                    
14 7 ლალი წიკლაური კომისიის წევრი                                    
14 7 თამარ ზურაშვილი კომისიის წევრი                                    



14 7 ვლადიმერ ნატროშვილი კომისიის წევრი                                    
14 7 ვასილ რობიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 7 ირინე ალუღიშვილი კომისიის წევრი                                    
14 7 ილია ზუბიაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 7 ლია ანდრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 7 ლია ხატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 7 მაია ჯანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 7 მაია ვარდაშევი მოადგილე                                          

14 8 ალექსანდრე პაპაჩაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
14 8 მანანა ჯანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
14 8 გიორგი ზარაფიშვილი კომისიის წევრი                                    
14 8 მედეია ნატროშვილი კომისიის წევრი                                    
14 8 ეთერ სიფრაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 8 თამარ პაპუაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 8 გივი ნატროშვილი კომისიის წევრი                                    
14 8 თამილა ოზბეთელაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 8 მიხეილ ქევხიშვილი კომისიის წევრი                                    
14 8 ნატალია გონაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 8 ლია ჩიბუხაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 8 ნათია ჯამასპიშვილი კომისიის წევრი                                    
14 8 ირმა ბოსტოღანაშვილი მოადგილე                                          

14 9 ლილი ბოსტაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
14 9 ნინო ჯანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
14 9 ნადეჟდა ლაპიაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 9 ნუნუ გიგოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 9 ლალი ჯამასპიშვილი კომისიის წევრი                                    
14 9 დავითი ხუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 9 ქეთევან ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
14 9 ინგა ნატროშვილი კომისიის წევრი                                    
14 9 ეკატერინე ბოსტოღანაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 9 ლუიზა ნასრაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 9 ნანა რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
14 9 ქეთევან უძილაური კომისიის წევრი                                    
14 9 ნანა ჯანაშვილი მოადგილე                                          

14 10 ნათელა ზუბადალაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
14 10 ელიზა ყოჩიაშვილი კომისიის მდივანი                                  



14 10 ზურაბ დათუკიშვილი კომისიის წევრი                                    
14 10 გივი ლობჯანიძე კომისიის წევრი                                    
14 10 თეა ქენქაძე კომისიის წევრი                                    
14 10 რამინ ლეკიაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 10 ლელა გავაშელიშვილი კომისიის წევრი                                    
14 10 იური ლობჯანიძე კომისიის წევრი                                    
14 10 დალი ბიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 10 ლელა თარაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 10 ნანული ქემაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 10 სპირიდონ ჯარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 10 ზაური გონაშვილი მოადგილე                                          

14 11 მაია ალადაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
14 11 მანანა ლამაზოშვილი კომისიის მდივანი                                  
14 11 ილია მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
14 11 ნელი სეხნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 11 ეთერ ალადაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 11 ზვიად ჯოჯიკაშვილი კომისიის წევრი                                    

14 11 მარინა
დარძულიძე-
ნათელაძე კომისიის წევრი                                    

14 11 ნათელა ბეკოშვილი კომისიის წევრი                                    
14 11 იამზე ალუღიშვილი კომისიის წევრი                                    
14 11 თამარ ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
14 11 ჯულიეტა წივილაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 11 ლილი ჯამასპიშვილი კომისიის წევრი                                    
14 11 კახაბერ ხატიაშვილი მოადგილე                                          

14 12 ბესიკ ქავთარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
14 12 ლეილა აფციაური კომისიის მდივანი                                  
14 12 ირმა გაბრიელაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 12 ნონა ბრაჭულიშვილი კომისიის წევრი                                    
14 12 ნონა ფარჩუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 12 გოგია თინიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 12 კახა ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
14 12 ნუგზარ პაპიაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 12 მარინე აქიაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 12 ენგული ბექაური კომისიის წევრი                                    
14 12 ნინო გაგაძე კომისიის წევრი                                    
14 12 ფატიმა წიკლაური კომისიის წევრი                                    



14 12 ნანული პავლიაშვილი მოადგილე                                          

14 13 თამარ ქენქაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
14 13 ნინო გვრიტიშვილი კომისიის მდივანი                                  
14 13 ქეთევანი კედელაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 13 იამზე უკლება კომისიის წევრი                                    
14 13 ჟენია ბუქური კომისიის წევრი                                    
14 13 ანა ხარხელაური კომისიის წევრი                                    
14 13 ქეთევან ჭიკაიძე კომისიის წევრი                                    
14 13 გელა თანდილაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 13 ნინო ნათაძე კომისიის წევრი                                    
14 13 თამარ ოთინაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 13 ლეილა ოღაძე კომისიის წევრი                                    
14 13 ნანული ჭინჭარაული კომისიის წევრი                                    

14 13 ალექსანდრე ოღაძე მოადგილე                                          

14 14 ვაჟა ვეშაგური კომისიის თავმჯდომარე                              
14 14 ნიაზი დავითური კომისიის მდივანი                                  
14 14 ეთერ ჭინჭარაული კომისიის წევრი                                    
14 14 გივი ჩოხელი კომისიის წევრი                                    
14 14 თამარ ვეშაგური კომისიის წევრი                                    
14 14 მალხაზ ოგბაიძე კომისიის წევრი                                    
14 14 თეიმურაზ წიკლაური კომისიის წევრი                                    
14 14 ლევან ბერელაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 14 ხათუნა არაბული კომისიის წევრი                                    
14 14 ლალი ბექაური კომისიის წევრი                                    
14 14 შორენა საქიძე კომისიის წევრი                                    

14 14 ავთანდილი ჭინჭარაული კომისიის წევრი                                    
14 14 გოჩა ანთაური მოადგილე                                          

14 15 გიორგი წიკლაური კომისიის თავმჯდომარე                              
14 15 ნინო ბაინდურაშვილი კომისიის მდივანი                                  
14 15 მარინა ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
14 15 თამარ ბერიანიძე კომისიის წევრი                                    
14 15 მერი ხიზანაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 15 ელენე უძილაური კომისიის წევრი                                    
14 15 თამარ ჩარბოდაშვილი კომისიის წევრი                                    



14 15 ზაურ კაიშაური კომისიის წევრი                                    
14 15 მამუკა ქისტაური კომისიის წევრი                                    
14 15 ლელა დემეტრაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 15 დარეჯან მახაური კომისიის წევრი                                    
14 15 თინა მჭედლური კომისიის წევრი                                    
14 15 თამარ ქუმსიაშვილი მოადგილე                                          

14 16 ფირუზ ჯაიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
14 16 მაია საკანელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
14 16 ირმა ათაბაგი კომისიის წევრი                                    
14 16 ისმაილ მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    
14 16 ნარგული ზანდარაძე კომისიის წევრი                                    
14 16 მამუკა მუშტარაული კომისიის წევრი                                    
14 16 გია ბერიძე კომისიის წევრი                                    
14 16 მერაბ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
14 16 ნორა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
14 16 მერი მელიქიშვილი კომისიის წევრი                                    
14 16 მზია ფიროსმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 16 მერი ხარაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 16 ზურაბ შაინიძე მოადგილე                                          

14 17 შოთა სურმანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
14 17 მზიური ფუტკარაძე კომისიის მდივანი                                  
14 17 მარინე ნასრაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 17 შაქრო ხილაძე კომისიის წევრი                                    
14 17 მიხეილ ქიზინიძე კომისიის წევრი                                    
14 17 ცოტნე უძილაური კომისიის წევრი                                    
14 17 ციური ტაკიძე კომისიის წევრი                                    
14 17 ნუკრი ბიბინიძე კომისიის წევრი                                    
14 17 რამაზ წილოსანი კომისიის წევრი                                    
14 17 ზურაბ ვაშაყმაძე კომისიის წევრი                                    
14 17 რამინი წილოსანი კომისიის წევრი                                    
14 17 მზია ხილაძე კომისიის წევრი                                    
14 17 ნოდარ ხოზრევანიძე მოადგილე                                          

14 18 ნუნუ ქადაგიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
14 18 სედა არუსტამიანი კომისიის მდივანი                                  
14 18 არტაკ აივაზიანი კომისიის წევრი                                    
14 18 ლამზირა სურმანიძე კომისიის წევრი                                    



14 18 გოგი პეტროსიან კომისიის წევრი                                    
14 18 ზურაბ ალადაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 18 ტარიელ ტაკიძე კომისიის წევრი                                    
14 18 ტოლიკ დანელიანი კომისიის წევრი                                    
14 18 კარენ აღაჯანიან კომისიის წევრი                                    
14 18 სონია აღაჯანიან კომისიის წევრი                                    
14 18 სოფიო მამაჯანაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 18 ლია ოვსეპიანი კომისიის წევრი                                    
14 18 კარინე მოსიან მოადგილე                                          

14 19 მარინე ცხვედიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
14 19 თამარ ხარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
14 19 გიორგი რობიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 19 ლალი შიუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 19 ნინო ლოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 19 მაკა დეკანოსიძე კომისიის წევრი                                    
14 19 ეკა დოლიძე კომისიის წევრი                                    
14 19 თამარ ნატროშვილი კომისიის წევრი                                    
14 19 მარინა სინჯიაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 19 მზია ზარაფიშვილი კომისიის წევრი                                    
14 19 ოლია ზუბიაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 19 მაკა ჯანაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 19 შალვა იაკობიშვილი მოადგილე                                          

14 20 გიორგი ალუღიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
14 20 ქეთევან ალუღიშვილი კომისიის მდივანი                                  
14 20 თამარ ბაღაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 20 შორენა მამულაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 20 ნაირა ზურიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 20 მარინე ჩიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 20 ნონა ნიკოაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 20 ბელა მამუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 20 თინათინ ელაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 20 მაია გონაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 20 ნანა სეხნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 20 მაია ტოკლიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
14 20 ზაალ ალადაშვილი მოადგილე                                          

14 21 ნოდარ ზურაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              



14 21 ეკატერინე ბერიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
14 21 ვენერა ტოკლიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
14 21 ლია მენთესაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 21 მაია სესიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 21 თინათინ ბეგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 21 გურანდა ბოსტოღანაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 21 ნინელი იაკობიშვილი კომისიის წევრი                                    
14 21 მარიამ ტოკლიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
14 21 თამილა ტუხაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 21 ლიანა ყოჩიაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 21 მზია ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
14 21 მაგული გონაშვილი მოადგილე                                          

14 22 დავით დუღაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
14 22 ნინო დევრისაშვილი კომისიის მდივანი                                  
14 22 ნატალია ქადაგიძე კომისიის წევრი                                    
14 22 ნინო ჯამასპიშვილი კომისიის წევრი                                    
14 22 ნინო ერგემლიძე კომისიის წევრი                                    
14 22 ლიანა ზანგელოვა კომისიის წევრი                                    
14 22 იზოლდა ჯანაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 22 ნატალია გურეგიანი კომისიის წევრი                                    
14 22 ვალერი გეზუმიანი კომისიის წევრი                                    
14 22 ციცინო ვარდაშევი კომისიის წევრი                                    
14 22 ლია თარაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 22 მაია ნაცვლიშვილი კომისიის წევრი                                    
14 22 ვალენტინა ვალუისკაია მოადგილე                                          

14 23 ნანი წიკლაური კომისიის თავმჯდომარე                              
14 23 მაია გულიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
14 23 ნინო ბუქური კომისიის წევრი                                    
14 23 ნუნუ ბუჯირიშვილი კომისიის წევრი                                    
14 23 ლელა მარტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 23 ლამზირა ჯღუთაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 23 ხვიჩა ოგბაიძე კომისიის წევრი                                    
14 23 მაია ქოჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
14 23 თეა ბურდული კომისიის წევრი                                    
14 23 ნათელა უძილაური კომისიის წევრი                                    
14 23 თამილა ჩეკურიშვილი კომისიის წევრი                                    
14 23 ნონა წიკლაური კომისიის წევრი                                    



14 23 მანანა უძილაური მოადგილე                                          

15 1 მაკა ხელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
15 1 ნათელა კვერსაძე კომისიის მდივანი                                  
15 1 დავითი მიქაუტიძე კომისიის წევრი                                    
15 1 ნანა ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
15 1 ირმა ციცვიძე კომისიის წევრი                                    
15 1 მზიური ენუქიძე კომისიის წევრი                                    
15 1 იზოლდა ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
15 1 ნათია კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
15 1 იანა ჯიყაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 1 თინათინი გველესიანი კომისიის წევრი                                    
15 1 იზოლდი პაქსაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 1 ლეილა ქადაგიძე კომისიის წევრი                                    
15 1 ჯილდა ლაშხი მოადგილე                                          

15 2 ია ჭუმბურიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
15 2 თამარი ბაღაშვილი კომისიის მდივანი                                  
15 2 გია ლაშხი კომისიის წევრი                                    
15 2 მაია ფრიდონიშვილი კომისიის წევრი                                    
15 2 თინათინი ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
15 2 შორენა ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
15 2 ლიანა სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    
15 2 ანა სესიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 2 ნატალია მერმანიშვილი კომისიის წევრი                                    
15 2 ლია ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
15 2 გიორგი ბარნაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
15 2 გულნარა მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
15 2 მაია თაბაგარი მოადგილე                                          

15 3 მარინე პეიტრიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
15 3 მეგი კურტანიძე კომისიის მდივანი                                  
15 3 ნუკრი გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 3 ესმა კიკილაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 3 ხათუნა ბუზალაძე კომისიის წევრი                                    
15 3 ლაურა მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 3 ლიანა გოგოლაძე-ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
15 3 ნინო კაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 3 ნონა ღამბაშიძე კომისიის წევრი                                    



15 3 დალი დათუკიშვილი კომისიის წევრი                                    
15 3 ლია ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
15 3 მადონა ქურციკიძე კომისიის წევრი                                    
15 3 ხათუნა ნიკოლაიშვილი მოადგილე                                          

15 4 მანანა გაგნიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
15 4 დიანა გაგნიძე კომისიის მდივანი                                  
15 4 დავით გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 4 ნონა ხარაიშვილი კომისიის წევრი                                    
15 4 ტარიელი დემეტრაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 4 თეა ჩინჩალაძე კომისიის წევრი                                    
15 4 გივი ჯიბლაძე კომისიის წევრი                                    
15 4 ირინე მენთეშაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 4 ნინო ბანცაძე კომისიის წევრი                                    
15 4 ზაზა მანჯაფარაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 4 დავითი პეტრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 4 ნათელა ცარციძე კომისიის წევრი                                    
15 4 ნანული მათიაშვილი მოადგილე                                          

15 5 ნინო ძანაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
15 5 მარინე ტარყაშვილი კომისიის მდივანი                                  
15 5 ეთერი ზურაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 5 დავითი ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
15 5 აკაკი ჩაკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
15 5 ნინო ჩაკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
15 5 ეთერი კანდელაკი კომისიის წევრი                                    
15 5 მაყვალა ცუცქირიძე კომისიის წევრი                                    
15 5 სოფიკო ყარალაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 5 ნონა ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
15 5 მარიამი ხარებაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 5 ნინო ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
15 5 ნატო სამხარაძე მოადგილე                                          

15 6 ელენე ფოჩხიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
15 6 მანანა ჯავახიშვილი კომისიის მდივანი                                  
15 6 ზაზა ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
15 6 შოთა ვენჯელაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 6 ლეილა ლაბაძე კომისიის წევრი                                    
15 6 ნარგიზ შუბითიძე კომისიის წევრი                                    



15 6 მარინე სპანდერაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 6 მანანა შარიქაძე კომისიის წევრი                                    
15 6 თამარი ციცვიძე კომისიის წევრი                                    
15 6 თამარი ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
15 6 შორენა შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
15 6 ირინა ხაზალაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 6 თეონა ხაჩიაშვილი მოადგილე                                          

15 7 თამარა გაბისიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
15 7 მაია ხარაიძე კომისიის მდივანი                                  
15 7 ციცინო ტოროშელიძე კომისიის წევრი                                    
15 7 გურამი სებისკვერაძე კომისიის წევრი                                    
15 7 თამილა ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
15 7 აკაკი მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
15 7 ნათია შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
15 7 გიორგი ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
15 7 გიორგი ციცვიძე კომისიის წევრი                                    
15 7 სოფიო აკოფაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 7 სოფიკო ამისულაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 7 მაყვალა თაბუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 7 ნონა გაჩეჩილაძე მოადგილე                                          

15 8 მარინე ქუმსიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
15 8 ეკატერინე გელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
15 8 თამარა ღამბაშიძე კომისიის წევრი                                    
15 8 ინგა მრელაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 8 ჯემალი თევდორაძე კომისიის წევრი                                    
15 8 ნათია ბატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 8 ქეთევანი შარიქაძე კომისიის წევრი                                    
15 8 ეკა ჯიბღაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 8 ლალი ალადაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 8 ნათელა ზურაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 8 გიორგი ლაბაძე კომისიის წევრი                                    
15 8 ლელა მოსეშვილი კომისიის წევრი                                    
15 8 იამზე კურტანიძე მოადგილე                                          

15 9 ნუგზარი ლაცაბიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
15 9 მარინა გელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
15 9 გიორგი ქებაძე კომისიის წევრი                                    



15 9 სოფიკო გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 9 ეკა ლაბუჩიძე კომისიის წევრი                                    
15 9 იაგორი ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
15 9 ელეონორა ტეფნაძე კომისიის წევრი                                    
15 9 ხათუნა ქშუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 9 გიორგი შავაძე კომისიის წევრი                                    
15 9 მარიკა ტეფნაძე კომისიის წევრი                                    
15 9 ია შავაძე კომისიის წევრი                                    
15 9 იამზე ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
15 9 გიორგი ობოლაძე მოადგილე                                          

15 10 ნანი მჭედლიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
15 10 თამარი კაპანაძე კომისიის მდივანი                                  
15 10 მამუკა გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
15 10 ნათია ხვედელიძე კომისიის წევრი                                    
15 10 კახაბერი თევდორაძე კომისიის წევრი                                    
15 10 ხათუნა ჭაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 10 ლაშა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
15 10 მზისა ბუცხრიკიძე კომისიის წევრი                                    
15 10 ნაირა ბუთლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 10 ლია კირვალიძე კომისიის წევრი                                    
15 10 ცისანა კირვალიძე კომისიის წევრი                                    
15 10 ლალი ჯიბღაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 10 ლეილა მჭედლიძე მოადგილე                                          

15 11 ხათუნა ფცქიალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
15 11 ეკატერინე ალადაშვილი კომისიის მდივანი                                  
15 11 თეა ქოზაევი კომისიის წევრი                                    
15 11 ლალი გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 11 ივლიანე ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
15 11 თამაზი ჯანაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 11 ირაკლი სესიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 11 ნუნუ კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
15 11 ნანა მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 11 ცისანა დავითაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 11 მაკა კირვალიძე კომისიის წევრი                                    
15 11 სოფიკო სიფრაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 11 ირმა ჩინჩალაძე მოადგილე                                          



15 12 ოლეგი კაპანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
15 12 მაია მაძღარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
15 12 ვახტანგი დევიძე კომისიის წევრი                                    
15 12 ვიქტორი კვერნაძე კომისიის წევრი                                    
15 12 ლია კურტანიძე კომისიის წევრი                                    
15 12 ნინო გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
15 12 ლევანი ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
15 12 მანანა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
15 12 თამარი ცარციძე კომისიის წევრი                                    
15 12 თეა ჯიბღაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 12 გურამი მჭედლიშვილი მოადგილე                                          

15 13 მევლუდი კაპანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
15 13 ინა სულაბერიძე კომისიის მდივანი                                  
15 13 თეა ქიმაძე კომისიის წევრი                                    
15 13 ვასილი შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
15 13 მარინე მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 13 ნანი ჭიღლაძე კომისიის წევრი                                    
15 13 მარეხი გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 13 ზურიკო კუსიანი კომისიის წევრი                                    
15 13 თანანა ხვედელიძე კომისიის წევრი                                    
15 13 გურამი ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
15 13 ციური მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
15 13 მარი ჩხიტუნიძე კომისიის წევრი                                    
15 13 ირმა კუსიანი მოადგილე                                          

15 14 მარინე ხაჩიძე-ჭაბაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
15 14 ნათია ბარბაქაძე კომისიის მდივანი                                  
15 14 კახა ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
15 14 თათია ხვედელიძე კომისიის წევრი                                    
15 14 ლეილა გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
15 14 ზიზი გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 14 გიორგი გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
15 14 მაკა ლაბუჩიძე კომისიის წევრი                                    
15 14 შორენა ნეფარიძე კომისიის წევრი                                    
15 14 ანიკო აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
15 14 ნინო ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
15 14 ირინა ფოფხაძე კომისიის წევრი                                    



15 14 ნათელა ნოზაძე მოადგილე                                          

15 15 მანანა მოლოდინაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
15 15 ფატიმა ჩარკვიანი კომისიის მდივანი                                  
15 15 გიორგი გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
15 15 აკაკი პაქსაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 15 მადონა ქიტესაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 15 სიმონი ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
15 15 თამილა ღონღაძე კომისიის წევრი                                    
15 15 ალექსი ლეკიაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 15 მარინე ნეფარიძე კომისიის წევრი                                    
15 15 ლალი გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
15 15 შორენა ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
15 15 ნონა შარაშენიძე კომისიის წევრი                                    
15 15 მარეხი შუბითიძე მოადგილე                                          

15 16 მალხაზ ბარბაქაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
15 16 ლალი გოგოლაური კომისიის მდივანი                                  
15 16 ნათია ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
15 16 თორნიკე ტალახაძე კომისიის წევრი                                    
15 16 რუსუდან შაფათავა კომისიის წევრი                                    
15 16 ნადია ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
15 16 თეა დათეშიძე კომისიის წევრი                                    
15 16 თინათინი ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
15 16 ლიანა გოცირიძე კომისიის წევრი                                    
15 16 ნესტანი გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 16 თამარი მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
15 16 მაია ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
15 16 მერი გოგოლაძე მოადგილე                                          

15 17 ნუგზარი მაჭარაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
15 17 ირინა მაჭარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
15 17 თინათინი მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 17 ნინო შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
15 17 ნანი მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
15 17 რუსუდანი ჩინჩალაძე კომისიის წევრი                                    
15 17 ელგუჯა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 17 გიორგი ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
15 17 მაყვალა შავერდაშვილი კომისიის წევრი                                    



15 17 ელენე აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
15 17 მაია კილაძე კომისიის წევრი                                    
15 17 თამუნა პაქსაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 17 ხათუნა კობერიძე მოადგილე                                          

15 18 შარიბ ახვერდიევი კომისიის თავმჯდომარე                              
15 18 ბაქირ იუნუსოვ კომისიის მდივანი                                  
15 18 მადონა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 18 ანნა გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
15 18 ია რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
15 18 ირმა მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
15 18 ციცინო გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
15 18 მამუკა ლაბუჩიძე კომისიის წევრი                                    
15 18 ზეინაბი ელიზბარაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 18 იბრაგიმ ალიევ კომისიის წევრი                                    
15 18 შირვან ალმაზოვ კომისიის წევრი                                    
15 18 ვახტანგი კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
15 18 პაატა მეტრეველი მოადგილე                                          

15 19 ხალილ გაჯიევ კომისიის თავმჯდომარე                              
15 19 ელშად მამედოვ კომისიის მდივანი                                  
15 19 გელა ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
15 19 ეთერი ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
15 19 ხათუნა კერესელიძე კომისიის წევრი                                    
15 19 ბესიკი ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
15 19 ზაზა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
15 19 როინი ელაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 19 ლელა ჩაგელიშვილი კომისიის წევრი                                    
15 19 კასუმ ალიევი კომისიის წევრი                                    
15 19 ისმაილ ისაევ კომისიის წევრი                                    
15 19 კახაბერ მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
15 19 ბახრამ აშიროვი მოადგილე                                          

15 20 უსუფ ალიევი კომისიის თავმჯდომარე                              
15 20 გუსეინალი ნოვრუზოვ კომისიის მდივანი                                  
15 20 ედუარდი სანაკოევი კომისიის წევრი                                    
15 20 ნანა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
15 20 ხათუნა ბოჟაძე კომისიის წევრი                                    
15 20 ვალიკო ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    



15 20 თენგიზი ფანჩვიძე კომისიის წევრი                                    
15 20 თარიმანი ვაიტაძე კომისიის წევრი                                    
15 20 გოჩა შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
15 20 ალაზ ალლაზოვი კომისიის წევრი                                    
15 20 გიორგი გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 20 ზამან ველიევი კომისიის წევრი                                    
15 20 ბახლულ ალაზოვ მოადგილე                                          

15 21 ფირუდინ ანნაგიევ კომისიის თავმჯდომარე                              
15 21 მარინე ხარაიშვილი კომისიის მდივანი                                  
15 21 პლატონი შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
15 21 რუსუდან ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
15 21 ლელა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
15 21 გივი ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
15 21 რევაზი კევლიშვილი კომისიის წევრი                                    
15 21 გელა გოზალიშვილი კომისიის წევრი                                    
15 21 ნოდარ ღვინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 21 ვალერი ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
15 21 სამად ნაგიევი კომისიის წევრი                                    
15 21 შამისტან ფარაჯოვ კომისიის წევრი                                    
15 21 აბასალი სადიკოვ მოადგილე                                          

15 22 ჰეიდარ ალიევ კომისიის თავმჯდომარე                              
15 22 თეიმურ სულეიმანოვი კომისიის მდივანი                                  
15 22 თამილა ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
15 22 ვალიქ ალიევ კომისიის წევრი                                    
15 22 ლიდა ჯიქური კომისიის წევრი                                    
15 22 მერაბი ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
15 22 ვარლამი ბიბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 22 ბონდო ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
15 22 ოთარი კირკიტაძე კომისიის წევრი                                    
15 22 საფარ ალიევ კომისიის წევრი                                    
15 22 ვასილი გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 22 ქამილ ხალილოვ კომისიის წევრი                                    
15 22 ინთიგამ ჯაფაროვ მოადგილე                                          

15 23 ზურაბი მაკიევი კომისიის თავმჯდომარე                              
15 23 ნესტან ტუხაშვილი კომისიის მდივანი                                  
15 23 ვალოდია ბერიძე კომისიის წევრი                                    



15 23 იოსები ხარატიშვილი კომისიის წევრი                                    
15 23 ხათუნა ნებიერიძე კომისიის წევრი                                    
15 23 ნუგზარი ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
15 23 დავითი ხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 23 იმედა გიკაევი კომისიის წევრი                                    
15 23 თამარი თაბაგარი კომისიის წევრი                                    
15 23 ეკატერინე კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
15 23 ზოია ხეთაგუროვა კომისიის წევრი                                    
15 23 ნონა ჯიოევი კომისიის წევრი                                    
15 23 ბადრი თასოევი მოადგილე                                          

15 24 რუსუდანი შარვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
15 24 ნანა ჩალაძე კომისიის მდივანი                                  
15 24 მაკა ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
15 24 მამუკა მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
15 24 პავლე მეტრეველი კომისიის წევრი                                    

15 24 ვლადიმერი ონიანი კომისიის წევრი                                    
15 24 იზოლდა ლაბაძე კომისიის წევრი                                    
15 24 მარიამი მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
15 24 შორენა გუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 24 ირმა მიქაძე კომისიის წევრი                                    
15 24 ლიუზი ყაველაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 24 ვახტანგი ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
15 24 ნინო სომხიშვილი მოადგილე                                          

15 25 მარინე ჯიღაური კომისიის თავმჯდომარე                              
15 25 ირმა მჭედლიძე კომისიის მდივანი                                  
15 25 ნაზი ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
15 25 ეკატერინე კოჩაძე კომისიის წევრი                                    
15 25 ვანო მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
15 25 შალვა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
15 25 თამაზი კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
15 25 მაია ჩაფიძე კომისიის წევრი                                    
15 25 ივანე ღვალაძე კომისიის წევრი                                    
15 25 მარიკა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
15 25 რუსუდანი ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
15 25 ნინო შუკაკიძე კომისიის წევრი                                    
15 25 მაკა სამარგველიანი მოადგილე                                          



15 26 გიორგი ფხალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
15 26 ნატალია სისვაძე კომისიის მდივანი                                  
15 26 თინათინი ღვალაძე კომისიის წევრი                                    
15 26 ლია მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
15 26 ნუნუ მიდელაური კომისიის წევრი                                    
15 26 ნინო გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 26 ირინა მიხელიძე კომისიის წევრი                                    
15 26 დავითი მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
15 26 თეონა ყაველაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 26 ზურაბი გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 26 მარინე მგალობლიშვილი კომისიის წევრი                                    
15 26 მანანა მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
15 26 ნანა კირკიტაძე მოადგილე                                          

15 27 თამარი თასოევი კომისიის თავმჯდომარე                              
15 27 ეთერი ნოზაძე კომისიის მდივანი                                  
15 27 თამარა ჩინჩალაძე კომისიის წევრი                                    
15 27 ია შველიძე კომისიის წევრი                                    
15 27 თეა მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
15 27 ეკატერინე გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 27 ელმირა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
15 27 რამაზი ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
15 27 იური ჩალაძე კომისიის წევრი                                    
15 27 ნათია ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    
15 27 ხათუნა ფხალაძე კომისიის წევრი                                    
15 27 თამარი შველიძე კომისიის წევრი                                    
15 27 ზეინაბი ფხალაძე მოადგილე                                          

15 28 ნუგზარ ქარცივაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
15 28 მარიამ გონაშვილი კომისიის მდივანი                                  
15 28 მადინათ ჯაჯიევი კომისიის წევრი                                    
15 28 თამარა ბესთაევი კომისიის წევრი                                    
15 28 ტარიელი ჭანტურიძე კომისიის წევრი                                    
15 28 სახიერი ტყემალაძე კომისიის წევრი                                    
15 28 ინვერი დათეშიძე კომისიის წევრი                                    
15 28 ზაქარია ჯიოევი კომისიის წევრი                                    
15 28 გურამი ხვედელიძე კომისიის წევრი                                    
15 28 ლალი ვანეევა კომისიის წევრი                                    



15 28 მზია კობახიძე კომისიის წევრი                                    
15 28 ზაზა ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
15 28 თამაზი კაპანაძე მოადგილე                                          

15 29 ეთერი მოდებაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
15 29 რიტა სარალიძე კომისიის მდივანი                                  
15 29 გივი მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
15 29 ლალი გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 29 დიანა მაჩაიძე კომისიის წევრი                                    
15 29 ზურაბი აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
15 29 ენდი დათეშიძე კომისიის წევრი                                    
15 29 მაკა ქამუშაძე კომისიის წევრი                                    
15 29 ნანა ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
15 29 ია მაჩაიძე კომისიის წევრი                                    
15 29 სოფიო მაჩაიძე კომისიის წევრი                                    
15 29 თეონა შველიძე კომისიის წევრი                                    
15 29 ნონა მერმანიშვილი მოადგილე                                          

15 30 ქეთევანი კურტანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
15 30 ნინო გელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
15 30 დავითი შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
15 30 ზაზა ტალახაძე კომისიის წევრი                                    
15 30 ევგენია ჩხიტუნიძე კომისიის წევრი                                    
15 30 ლეილა ტარუღიშვილი კომისიის წევრი                                    
15 30 ნიკოლოზი თანდაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 30 თინათინი ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
15 30 მანანა ზურაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 30 მანანა ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
15 30 ნინო იასეშვილი კომისიის წევრი                                    
15 30 ინგა კირკიტაძე კომისიის წევრი                                    
15 30 ხათუნა კობერიძე მოადგილე                                          

15 31 ლიანა ზავრაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
15 31 ეთერი გრიგალაშვილი კომისიის მდივანი                                  
15 31 თინა უშარაული კომისიის წევრი                                    
15 31 რუსუდანი ტალახაძე კომისიის წევრი                                    
15 31 ნატო ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
15 31 ციცინო გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
15 31 გვანცა გოგრიჭიანი კომისიის წევრი                                    



15 31 მარინე სესიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 31 მაია მარგველაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 31 ნათია კალმახელიძე კომისიის წევრი                                    
15 31 ნატა ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
15 31 მედეა ტალახაძე კომისიის წევრი                                    
15 31 დალი გრიგალაშვილი მოადგილე                                          

15 32 ლეილა ჭაბაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
15 32 ნორა ხვედელიძე კომისიის მდივანი                                  
15 32 ნინო ლაცაბიძე კომისიის წევრი                                    
15 32 მზია დაუდაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 32 ნოდარი ბატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 32 ნათელა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
15 32 მირიანი ფცქიალაძე კომისიის წევრი                                    
15 32 ირმა გიკაევი კომისიის წევრი                                    
15 32 თამარი ნაცვლიშვილი კომისიის წევრი                                    
15 32 ნინო ბატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 32 ირმა ყეინაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 32 ელენე ჩინჩალაძე კომისიის წევრი                                    
15 32 ნიკოლოზი მამუკელაშვილი მოადგილე                                          

15 33 ნინო მაისურაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
15 33 ნინო კონტრიძე კომისიის მდივანი                                  
15 33 ლია მუქთიაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 33 ფატმანი ტეფნაძე კომისიის წევრი                                    
15 33 ვასილი ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
15 33 თეა ბუზალაძე კომისიის წევრი                                    
15 33 მარიამი ბიბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 33 მთვარისა ბუცხრიკიძე კომისიის წევრი                                    

15 33 ნაზიბროლა ხუბაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 33 ნელი ბრეგვაძე კომისიის წევრი                                    
15 33 ია გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
15 33 თეა გოგსაძე კომისიის წევრი                                    
15 33 თამარი ყანჩაშვილი მოადგილე                                          

15 34 დავითი წიწილაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
15 34 ანა ჭუმბურიძე კომისიის მდივანი                                  
15 34 ციცინო შავლუხაშვილი კომისიის წევრი                                    



15 34 იამზე კერესელიძე კომისიის წევრი                                    
15 34 მარიამი პარწიკანაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 34 ბახვა მახათაძე კომისიის წევრი                                    
15 34 ნინო კოვზირიძე კომისიის წევრი                                    
15 34 მაია ბუზალაძე კომისიის წევრი                                    
15 34 თამილა მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
15 34 ელგა ბუზალაძე კომისიის წევრი                                    
15 34 ლუიზა თათრიშვილი კომისიის წევრი                                    
15 34 ჭაბუკი ჭუმბურიძე კომისიის წევრი                                    
15 34 მზია მოდებაძე მოადგილე                                          

15 35 ფახრათ მუსაევი კომისიის თავმჯდომარე                              
15 35 ასათ ველიევი კომისიის მდივანი                                  
15 35 გიორგი გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 35 პეტრე ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
15 35 ნოდარი ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
15 35 პავლე მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 35 გიორგი სპანდერაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 35 დიმიტრი კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
15 35 გიორგი გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
15 35 მიხეილ კაკალაშვილი კომისიის წევრი                                    
15 35 რევაზი კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
15 35 მანსირ რასულოვი კომისიის წევრი                                    
15 35 ელბრუს ალიევ მოადგილე                                          

16 1 ქეთევანი ზაუტაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
16 1 მაკა გულოშვილი კომისიის მდივანი                                  
16 1 მანანა წიწრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 1 ნოდარი ფროდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 1 ნათია რუსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 1 ნონა მიქელაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 1 ირმა ცირიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 1 ნანი ხიზანიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 1 იზოლდი სიფრაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 1 ეკატერინე ჩიხრაძე კომისიის წევრი                                    
16 1 სოფიკო ხაჩატურიანი კომისიის წევრი                                    
16 1 მარიამი ხვთისიაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 1 ნელი ავაზაშვილი მოადგილე                                          



16 2 ეკატერინე გელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
16 2 ლელა ჩაბალოშვილი კომისიის მდივანი                                  
16 2 ვახტანგი ცირიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 2 ლია გელაძე კომისიის წევრი                                    
16 2 მარო მოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 2 ოლღა მზექალაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 2 ნანა ბეჟანიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 2 ირმა მზექალაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 2 მაია შეფიაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 2 მაია ფაჩოშვილი კომისიის წევრი                                    
16 2 ანა ხუხიაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 2 ირმა მირზიკაშვილი მოადგილე                                          

16 3 ლეილა მამულაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
16 3 ნუნუ სუხიტაშვილი კომისიის მდივანი                                  
16 3 ნიკოლოზი ღონიაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 3 ქეთევანი დემეტრაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 3 თამარი ამრაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 3 თამარი მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
16 3 ნათელა ღელაღუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 3 მედეა ავაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 3 ნინო ვარამიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 3 ცირა ფირანიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 3 მზია ქოჩორაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 3 მარიკა ჩოხადარი კომისიის წევრი                                    
16 3 თინათინი ცირიკაშვილი მოადგილე                                          

16 4 დათო ხაჩოშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
16 4 ლალი ქემოკლიძე კომისიის მდივანი                                  
16 4 ნანული სეფაშვილი კომისიის წევრი                                    

16 4 თეიმურაზი ბეჟანიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 4 ქეთევანი მირიანაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 4 ნატო ფერაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 4 გოგი სიხარულიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 4 ლალი ნადირაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 4 თინათინი ქოჩორაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 4 მანანა სეფაშვილი კომისიის წევრი                                    



16 4 თამარი შაიშმელაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 4 თეა ხვედელიძე კომისიის წევრი                                    
16 4 ნინო ღუჭაშვილი მოადგილე                                          

16 5 ელიზა სტეფანიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
16 5 ნათია სტეფანიშვილი კომისიის მდივანი                                  
16 5 თინათინი სიხარულიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 5 ნანა ბაიდოშვილი კომისიის წევრი                                    
16 5 მანონი თვალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 5 ნინო საზანიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 5 ვანო ხანდურიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 5 ნინო იორამიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 5 თამარი გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 5 გიორგი მამულაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 5 ლალი ფხაჭიაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 5 მზია ხარებაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 5 ვანო სტეფანიშვილი მოადგილე                                          

16 6 ციცინო მექოშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
16 6 ცარო წინწალაშვილი კომისიის მდივანი                                  
16 6 ვეფხვია ლეკიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 6 ნუნუ ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
16 6 ლაშა ზედგინიძე კომისიის წევრი                                    
16 6 კობა ქუქჩიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 6 რამანა პაკაცოშვილი კომისიის წევრი                                    
16 6 უშანგი ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
16 6 დალი ასისტიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 6 იამზე ელიზაროვი კომისიის წევრი                                    
16 6 მადონა მამუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 6 ლელა ცალკენაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 6 ზურაბი სეფიშვილი მოადგილე                                          

16 7 სერგო ტაბატაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
16 7 მანანა მიხეილიძე კომისიის მდივანი                                  
16 7 ზურაბი გოგშელიძე კომისიის წევრი                                    
16 7 თინა ჭერაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 7 სოფიკო იობაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 7 გიორგი გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 7 სოფიო ვარადაშვილი კომისიის წევრი                                    



16 7 შოთა იობაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 7 ხატია იობაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 7 მამუკა გურული კომისიის წევრი                                    
16 7 მამუკა გურული კომისიის წევრი                                    
16 7 მიხეილი ხვედელიძე კომისიის წევრი                                    
16 7 ფრიდონი აბრამიშვილი მოადგილე                                          

16 8 ნათელა მუჩიაური კომისიის თავმჯდომარე                              
16 8 ქეთევანი თურმანიძე კომისიის მდივანი                                  
16 8 სიმონი ტივიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 8 ზეინაბი ოროველაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 8 მარინე კურტანიძე კომისიის წევრი                                    

16 8 ავთანდილი პავლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 8 თამარი ცუკოშვილი კომისიის წევრი                                    
16 8 ანა წყალობაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 8 ესმა გურამიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 8 ესმა ალადაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 8 ეკატერინე კურტანიძე კომისიის წევრი                                    
16 8 თეონა რიჟამაძე კომისიის წევრი                                    
16 8 რამაზი ხუციშვილი მოადგილე                                          

16 9 კახა ასისტიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
16 9 დავითი შაროვი კომისიის მდივანი                                  
16 9 ნინელი ტოჩილაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 9 ანა დაუდიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 9 ქრისტინე გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
16 9 მაია მამნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 9 ზვიადი იმედაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 9 ნინო ჯელაძე კომისიის წევრი                                    
16 9 რუსუდან მაღალთაძე კომისიის წევრი                                    
16 9 ნინო გივიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 9 ელისო ვარდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 9 მიხეილ შაროვი კომისიის წევრი                                    
16 9 მზია მახათაძე მოადგილე                                          

16 10 თინა ნაფოტაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
16 10 ელენე იოხმუსაშვილი კომისიის მდივანი                                  
16 10 ზაზა ხარაული კომისიის წევრი                                    



16 10 ელისო ნატროშვილი კომისიის წევრი                                    
16 10 ალავერდა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
16 10 ლელა ბეროშვილი კომისიის წევრი                                    
16 10 მანანა მაჭავარიანი კომისიის წევრი                                    
16 10 მაია გიუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 10 იამზე მესხი კომისიის წევრი                                    
16 10 ვერიკო თათულაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 10 თინათინი ნაროზაული კომისიის წევრი                                    
16 10 ლია ვარადაშვილი მოადგილე                                          

16 11 ზურაბი დაუდაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
16 11 მერი სირაძე კომისიის მდივანი                                  
16 11 აჩურა რამაზანოვი კომისიის წევრი                                    
16 11 ნინო გუგოშვილი კომისიის წევრი                                    
16 11 მიხეილი ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
16 11 ეთერი მაჭავარიანი კომისიის წევრი                                    
16 11 დავითი ქენქაძე კომისიის წევრი                                    
16 11 ანა მთვრალაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 11 ლევანი ვარდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 11 აბსაიდან მაგამედოვი კომისიის წევრი                                    
16 11 ნუნუ სირაძე კომისიის წევრი                                    
16 11 ზეინაბი ცორიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 11 ზუბაირა გაზიმაგამედოვი მოადგილე                                          

16 12 თემური დაუდაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
16 12 მაია ცერცვაძე კომისიის მდივანი                                  
16 12 ფატიმათი სირაჟუდინოვი კომისიის წევრი                                    
16 12 ხადიჟათ ტინამაგამედოვი კომისიის წევრი                                    
16 12 ანჟელა ზაურბეგოვი კომისიის წევრი                                    

16 12 თეიმურაზი ჩულაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 12 ოთარ წაწიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 12 თეა დოკვაძე კომისიის წევრი                                    
16 12 თეონა ჩულაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 12 მადონა ასისტიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 12 ეთერი დგვარელი კომისიის წევრი                                    
16 12 მუმინათ შახრუდინოვი კომისიის წევრი                                    
16 12 პაატა ცერცვაძე მოადგილე                                          



16 13 მაია კოშმატაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
16 13 თამარი აივაზაშვილი კომისიის მდივანი                                  
16 13 სააკანუშ ქოქიაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 13 სპარტაკი აჯიაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 13 თემური ბიბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 13 დიმიტრი ფირიაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 13 ირმა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
16 13 ლამარა ბეჟანიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 13 ზურაბი მისკალიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 13 კახაბერი გიორგაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 13 ეთერი ფარასტაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 13 ოლღა ქუმსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 13 ნანა ჯეირანიშვილი მოადგილე                                          

16 14 ივანე სეფიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
16 14 თამარი სვიმონიშვილი კომისიის მდივანი                                  
16 14 თემური ოთინაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 14 გულიკო ქვაჭრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 14 მანანა კოჭლამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 14 ნანი დათუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 14 მანანა ვარადაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 14 ნინო ბეროშვილი კომისიის წევრი                                    
16 14 დიანა იმერლიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 14 ზურაბი ბიქოშვილი კომისიის წევრი                                    
16 14 ლერი ქვაჭრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 14 თამარი ჩაჩანიძე კომისიის წევრი                                    
16 14 ზურაბი ხვედელიძე მოადგილე                                          

16 15 ალექსანდრე კუნელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
16 15 ია გასიევი კომისიის მდივანი                                  
16 15 მურადი გაჯიევი კომისიის წევრი                                    
16 15 შამსუდინ ხაიბულაევ კომისიის წევრი                                    
16 15 ინსილა მაგამედოვი კომისიის წევრი                                    

16 15 შარაფუდინ ჯაბრაილოვ კომისიის წევრი                                    

16 15 თეიმურაზი დუღაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 15 თაჟუდინი გაჯიევი კომისიის წევრი                                    



16 15 შარიპი რასულოვი კომისიის წევრი                                    

16 15 ნაზიბროლა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
16 15 ტრისტანი ქუმარიტოვი კომისიის წევრი                                    
16 15 ნათია ჩიხრაძე კომისიის წევრი                                    
16 15 ნოდარი მარკოზაშვილი მოადგილე                                          

16 16 ზურაბი დავითაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
16 16 ნადია გურწიშვილი კომისიის მდივანი                                  
16 16 ლეილა თოგოშვილი კომისიის წევრი                                    
16 16 თამარ მელქოშვილი კომისიის წევრი                                    
16 16 ნატალია ტოგოევი კომისიის წევრი                                    
16 16 მანანა გორზამაული კომისიის წევრი                                    
16 16 კახა ვარადაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 16 ზაზა სალთხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
16 16 მაია იმერლიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 16 ყაზბეგი გაგლოევი კომისიის წევრი                                    
16 16 მანანა ქოქოევი კომისიის წევრი                                    
16 16 ნინო ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    

16 17 ნიკოლოზი ავაზაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
16 17 ლეილა მარტიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
16 17 ნათია დინგაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 17 გიორგი ხარებაძე კომისიის წევრი                                    
16 17 ლალი კანდელაკი კომისიის წევრი                                    
16 17 მზია გოგავა კომისიის წევრი                                    
16 17 ეთერი ბულბულაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 17 გიორგი ლოლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 17 ნინო ბეჟანიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 17 თამილა იმედაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 17 ლალი ოხანაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 17 მარინე ხარებაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 17 გიორგი კორაშვილი მოადგილე                                          

16 18 მზიული რუსიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
16 18 ელენე კუპრაშვილი კომისიის მდივანი                                  
16 18 მარინე არეშიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 18 მანანა ნაბიაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 18 ცისანა თედეიშვილი კომისიის წევრი                                    



16 18 ზიზი სამნაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 18 ნანი კეწელაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 18 გიორგი ბალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 18 სოფიო ეჟიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 18 ლენა მოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 18 ეკა ფაქელაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 18 თამარ ჭერაშვილი მოადგილე                                          

16 19 მადლენა ვარადაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
16 19 მაია ხუციშვილი კომისიის მდივანი                                  
16 19 ციური გაიკარაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 19 გრიშა ვარადაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 19 მალხაზი ბეროშვილი კომისიის წევრი                                    
16 19 ბორისი მამულაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 19 ნიკა ვარადაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 19 შორენა ვარადაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 19 ნანა ზაკალაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 19 მარიკა იმედაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 19 ასმათი წაწიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 19 თინა აბესაძე მოადგილე                                          

16 20 ნანი მარჩილაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
16 20 დალი რევაზიშვილი კომისიის მდივანი                                  
16 20 ვალერი იმედაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 20 ლერი ნაფოტაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 20 ლალი მინდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 20 ჯულიეტა დაუდიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 20 მარიამი იმედაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 20 ემა ბერიაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 20 ნანი რაჯებაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 20 ვერიკო ბეგაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 20 რუსუდანი ბეგაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 20 კახაბერი ვარაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 20 მაია აბაშვილი მოადგილე                                          

16 21 თამარი იახტნიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
16 21 ევა მირინაშვილი კომისიის მდივანი                                  
16 21 დოდო ასაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 21 თამარი მაჩხაშვილი კომისიის წევრი                                    



16 21 მანანა სეფაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 21 მაია ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
16 21 ზაქარია ელოშვილი კომისიის წევრი                                    
16 21 თამარი ლეკიაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 21 რამაზი ელოშვილი კომისიის წევრი                                    
16 21 ლია ლეკიაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 21 თამილა მზექალაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 21 თამარი მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 21 ლიანა კავთუაშვილი მოადგილე                                          

16 22 ეკატერინე გიოშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
16 22 თამარი ელოშვილი კომისიის მდივანი                                  
16 22 ალექსი ირემაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 22 ეკა ვარსიმაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 22 მაია როსტომაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 22 ნათელა ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
16 22 თამარი ხაბარაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 22 ნატალია ჯალალიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 22 ელიზა ასაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 22 ია ბროლაძე კომისიის წევრი                                    
16 22 ნათელა იორდანიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 22 ლელა მიქელაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 22 რამინი მამუკიშვილი მოადგილე                                          

16 23 დალი დეკანოზიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
16 23 ნატო ბეჟიტაშვილი კომისიის მდივანი                                  
16 23 ნინო კრიჭიაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 23 ნანა შაშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 23 ლალი ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
16 23 მერაბი ცისკარიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 23 ია დათუკიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 23 ჟუჟუნა ერკოშვილი კომისიის წევრი                                    
16 23 ანა მურველაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 23 ჟულიეტა გოცირიძე კომისიის წევრი                                    
16 23 შორენა მამუკიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 23 სონია ჩიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 23 მაია ბრაჭულიშვილი მოადგილე                                          

16 24 შოთა ორთავიძე კომისიის თავმჯდომარე                              



16 24 თეა ნერსეზაშვილი კომისიის მდივანი                                  
16 24 ანა გზირიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 24 მანანა ბარნაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 24 ლია მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 24 არსენა მაღალფერიძე კომისიის წევრი                                    
16 24 სალომე დომელიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 24 ნინო ყანჩელიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 24 ქეთევანი პაპუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 24 მანანა გურგენაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 24 იოსები სოლომნიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 24 ტარიელი ხანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 24 ლალი ჭინჭარაშვილი მოადგილე                                          

16 25 მარიამი ბეჟიტაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
16 25 ცირა ვარსიმაშვილი კომისიის მდივანი                                  
16 25 ირა ამბროსიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 25 იოსები შარმაზნიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 25 არსენა ყეინოშვილი კომისიის წევრი                                    
16 25 ვახტანგი პატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 25 გვანცა ვარადაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 25 ვალენტინა ბაშლიკ კომისიის წევრი                                    
16 25 ქეთევანი ფილიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 25 ნინო იორამიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 25 ნინო მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 25 მარინა ტურაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 25 თამარი ბეჟიტაშვილი მოადგილე                                          

16 26 ნინო ზაალიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
16 26 მარი ოსიყმიშვილი კომისიის მდივანი                                  
16 26 ნინო პატარაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 26 თამარი კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
16 26 თინათინი ტურაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 26 მთვარისა ბაწილაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 26 ლია მიხაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 26 გივი ხარებაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 26 ილია თავდიდიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 26 მარიამი არჯევნიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 26 მინაია მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 26 თამილა ჭრელაშვილი კომისიის წევრი                                    



16 26 ზოია ტოჩილაშვილი მოადგილე                                          

16 27 გიორგი ხეჩიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
16 27 ლია გელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
16 27 დავით მამაგულიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 27 ვიქტორ ლეგაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 27 ოლია ალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 27 ნინო ხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 27 ბაბულია ბერელაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 27 ნაირა ტატულიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 27 თამარი ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
16 27 ხათუნა ქიტუაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 27 ფიქრია ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
16 27 ნაზო სუხიტაშვილი მოადგილე                                          

16 28 გიორგი მამულაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
16 28 მალინა ჭიჭიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
16 28 ია ოთარიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 28 დარეჯანი თათიაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 28 ნინო კოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 28 ნათელა მამაგულიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 28 ნაზი ჩაბრაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 28 მერაბი ცხოვრებაძე კომისიის წევრი                                    
16 28 ქეთევანი ხახუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 28 ალინა ლურსმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 28 ზურაბი მამაგულიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 28 კახაბერი შილდელაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 28 ბექა ბლიაძე მოადგილე                                          

16 29 ნინო ნაზრიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
16 29 ნანი სეფაშვილი კომისიის მდივანი                                  
16 29 თამარი ბაიდოშვილი კომისიის წევრი                                    
16 29 დარეჯანი ბეუქლიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 29 ვაჟა ხაჩოშვილი კომისიის წევრი                                    
16 29 ლიანა იმერლიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 29 მარინა პატარქლიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 29 ნინო ჩიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 29 დალი ავაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 29 ნინო გუგუნაშვილი კომისიის წევრი                                    



16 29 ნათია პაპაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 29 ნანა ძამუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 29 რამაზი ხაჩირაშვილი მოადგილე                                          

16 30 ვალოდია გელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
16 30 მანანა ბუზალაძე კომისიის მდივანი                                  
16 30 ნუგზარი კილასონია კომისიის წევრი                                    
16 30 აიდა კილასონია კომისიის წევრი                                    
16 30 ზოია მეშველიანი კომისიის წევრი                                    
16 30 მანანა ქვაჭრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
16 30 ნინო თევდორაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 30 მაია გოგალაძე კომისიის წევრი                                    
16 30 გაიოზი ჯიხვაძე კომისიის წევრი                                    
16 30 ზაური ბაღოშვილი კომისიის წევრი                                    
16 30 მიშა სეფიაშვილი კომისიის წევრი                                    
16 30 ქეთევანი ჩაჩანიძე კომისიის წევრი                                    
16 30 ელზა ხატიაშვილი მოადგილე                                          

17 1 მარინე ლეკიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
17 1 ნანული გელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
17 1 ვახტანგ ვახტანგიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 1 ნელი ჯავახია კომისიის წევრი                                    
17 1 ელენე ასადიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 1 ლაშა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
17 1 ნანა ზაქაიძე კომისიის წევრი                                    
17 1 ანდრო ასატუროვი კომისიის წევრი                                    
17 1 ლეილა ბოჭორიძე კომისიის წევრი                                    
17 1 მიხეილი ვარდოშვილი კომისიის წევრი                                    
17 1 ლია მესაბლიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 1 ია ღარიბაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 1 ნატალია ბოტკოველი მოადგილე                                          

17 2 ნანული ჩეკურიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
17 2 თამილა ბაღათრიშვილი კომისიის მდივანი                                  
17 2 ნოდარი ბასილაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 2 ნათელა ვახტანგიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 2 გიორგი ძამუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 2 მანანა შოშიკელაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 2 მზია გიგაშვილი კომისიის წევრი                                    



17 2 დალი ესიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 2 ნონა მოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 2 თამარ მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 2 ლალი სონღულაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 2 მარინა ძამუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 2 ია დავითაშვილი მოადგილე                                          

17 3 ნათელა ჯავახიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
17 3 დოდო ნადირაშვილი კომისიის მდივანი                                  
17 3 უჩა ბორძიკიძე კომისიის წევრი                                    
17 3 მარიამი სიხარულაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 3 ელენე გაბაძე კომისიის წევრი                                    
17 3 ციური სანიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 3 შორენა მოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 3 ეკატერინე მაჭავარიანი კომისიის წევრი                                    

17 3 ვლადიმერი მრელაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 3 ნელი აბეჩხრიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 3 ირა გემაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 3 მანანა ჭიკაძე კომისიის წევრი                                    
17 3 დარეჯანი გიორგელაშვილი მოადგილე                                          

17 4 ნიკა სახიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
17 4 თამილა უტიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
17 4 მარიამი ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
17 4 სიმონ ბატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 4 დიანა შიუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 4 თინა ბაინდურაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 4 ნუნუ მახარობლიძე კომისიის წევრი                                    
17 4 ლელა ბუშელაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 4 მედეია არჯევნიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 4 ციცინო ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 4 სესილი სეხნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 4 სოფიო წიქარაძე კომისიის წევრი                                    
17 4 ნინო ხაჩიძე მოადგილე                                          

17 5 მარიამი რაზმაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
17 5 მაია გომელაური კომისიის მდივანი                                  
17 5 მარიამი მაისურაძე კომისიის წევრი                                    



17 5 ზურაბი ბურდული კომისიის წევრი                                    
17 5 გელა ყურშიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 5 ნინო ჯიჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 5 თეა რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
17 5 ქეთევან კოლელიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 5 ლამარა ბიძინაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 5 თამარი ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
17 5 ლიანა კაკაბლიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 5 ლეილა მამოევა კომისიის წევრი                                    
17 5 მარინა კულულაშვილი მოადგილე                                          

17 6 თამარი კიმოთიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
17 6 თორნიკე მინდორაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 6 მედეია ვახტანგიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 6 ბესარიონი მეზვრიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 6 მარიამი კარჭაული კომისიის წევრი                                    
17 6 ნათელა ბასილაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 6 ნინო აბუევი კომისიის წევრი                                    
17 6 თამარ შაშვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 6 ლეილა ებიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 6 ნათია იმერლიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 6 ლამზირა ოთარაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 6 თინა წიქარაძე კომისიის წევრი                                    
17 6 თამარი წიქარაძე მოადგილე                                          

17 7 ლია მაისურაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
17 7 თამარი ხატიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
17 7 ლეილა ზაალიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 7 გია რევაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 7 გურამ კირვალიძე კომისიის წევრი                                    
17 7 მარინე დოლიძე კომისიის წევრი                                    
17 7 ლეილა გოგიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 7 თამარი მუმლაური კომისიის წევრი                                    
17 7 ნათელა ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 7 ზურაბი თეიმურაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 7 თამაზ შაშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 7 დიანა ჩუგოშვილი კომისიის წევრი                                    
17 7 ნიკოლოზ ბოჭორიშვილი მოადგილე                                          



17 8 ქეთევან ზაქაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
17 8 ლელა ბეგიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
17 8 მარინე გიგუაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 8 რამაზი მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
17 8 ნანა კახოშვილი კომისიის წევრი                                    
17 8 ლევანი ხიზანიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 8 ლევანი ღელაღუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 8 ბელა ორკოდაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 8 მარინე გიგაური კომისიის წევრი                                    
17 8 გიორგი კუკუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 8 ნათია ფიცხელაური კომისიის წევრი                                    
17 8 ხატია ხახუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 8 ნანა გაიპარაშვილი მოადგილე                                          

17 9 გიორგი ზაქარიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
17 9 ეთერი გურგენაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 9 ინგა ყიფიანი კომისიის წევრი                                    
17 9 ლია ცხვარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 9 მზია ღაღოლიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 9 ეკატერინე რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
17 9 ლიანა ნადირაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 9 დალი ალხაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 9 ელისო ესიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 9 ლია იმერლიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 9 მიხეილ ლამაზოშვილი კომისიის წევრი                                    
17 9 ეთერ ჭიჭიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 9 ლია კედელაშვილი მოადგილე                                          

17 10 ელენე დათიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
17 10 ია ბასილაშვილი კომისიის მდივანი                                  
17 10 ლაურა მექვევრიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 10 რამაზი მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
17 10 ანნა ლუარსაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 10 გიორგი მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
17 10 თამარ გაგანაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 10 ელენე ელოშვილი კომისიის წევრი                                    
17 10 ლია ბასილაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 10 ლია მიქაძე კომისიის წევრი                                    



17 10 ეკატერინე
შიუკაშვილი-
შიშმანაშვილი კომისიის წევრი                                    

17 10 ინგა ჩუბინაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 10 მარინე მარკოზაშვილი მოადგილე                                          

17 11 ლიანა კუკუნაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
17 11 მანანა მეტრეველი კომისიის მდივანი                                  
17 11 ზაზა მურველაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 11 ლევან ასაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 11 ციცინო ასატუროვი კომისიის წევრი                                    
17 11 ნატო გოდელაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 11 რუსუდანი სანიკიძე კომისიის წევრი                                    
17 11 ლაურა გამხვეტელაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 11 ლარისა ბაგაევა კომისიის წევრი                                    
17 11 ელენე გომურაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 11 მაია პირველი კომისიის წევრი                                    
17 11 ნათელა ქუმსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 11 იზა ქართველიშვილი მოადგილე                                          

17 12 ლალი ელიბეგოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
17 12 თინათინი დაღუნდარიძე კომისიის მდივანი                                  
17 12 ლია ლაჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 12 ივანე ენუქიძე კომისიის წევრი                                    
17 12 დარიკო ასადიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 12 ლია ჩიკვაიძე კომისიის წევრი                                    
17 12 თამარ სანიკიძე კომისიის წევრი                                    
17 12 ანა ზარნაძე კომისიის წევრი                                    

17 12 ავთანდილი ხვისტანი კომისიის წევრი                                    
17 12 ნათელა გორგიშელი კომისიის წევრი                                    
17 12 ეთერი ოთარაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 12 ლია ჩალათაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 12 მარო გობეჯიშვილი მოადგილე                                          

17 13 გიორგი მაჩურაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
17 13 თინათინ კეჭახმაძე კომისიის მდივანი                                  
17 13 ია რამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 13 ზურაბ ეზიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 13 მარიამი მალასიძე კომისიის წევრი                                    



17 13 ქეთევან ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
17 13 ია ბუშელაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 13 ლიანა ბიჭოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 13 ციური გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
17 13 ლია ოთარაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 13 ლეილა სოლომნიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 13 თალიკო ჩონიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 13 ლია მესხიშვილი მოადგილე                                          

17 14 ნონა შიუკაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
17 14 ნანა ხატიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
17 14 ნათელა გუგუტიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 14 ცისანა ლამაზოშვილი კომისიის წევრი                                    
17 14 გურამი კირვალიძე კომისიის წევრი                                    
17 14 მაია ღვინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 14 ანა ნადირაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 14 თამარი ჩუთლაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 14 გელა ჯაჭვაძე კომისიის წევრი                                    
17 14 მზია ბერიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 14 მარიამ კანაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 14 ნინო ხატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 14 ხათუნა მჭედლიშვილი მოადგილე                                          

17 15 ნიკოლოზ კირვალიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
17 15 ეთერ შიუკაშვილი კომისიის მდივანი                                  
17 15 მარინე აბეჩხრიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 15 ლალი გიგაური კომისიის წევრი                                    
17 15 ელენე ბეჟანიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 15 სოფიო კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
17 15 ვერიკო გომურაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 15 ვერიკო ჩოთალიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 15 მანანა ხომასურიძე კომისიის წევრი                                    
17 15 ნინო გუბელაძე კომისიის წევრი                                    
17 15 ირმა კაკოშვილი კომისიის წევრი                                    
17 15 ლელა კირვალიძე კომისიის წევრი                                    
17 15 მაია კირვალიძე მოადგილე                                          

17 16 ელზა თანდილაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
17 16 ელენე წულუკიძე კომისიის მდივანი                                  



17 16 დავით რუსიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 16 ლეილა ომანაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 16 ბექა ბასილაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 16 ლავრენტი გაგანაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 16 დარინა წიფლაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 16 ეკატერინე ბასილაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 16 ემალი გიგაური კომისიის წევრი                                    
17 16 ნონა გიგაური კომისიის წევრი                                    
17 16 ლია მოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 16 ბიჭიკო ჩაველაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 16 იზოლდა აბრამიშვილი მოადგილე                                          

17 17 მზია ჩიკვაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
17 17 გიორგი ქურციკაშვილი კომისიის მდივანი                                  
17 17 ხატია ყარაულაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 17 გივი კენკიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 17 ელენე ოქრუაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 17 ნანა წულუკიძე კომისიის წევრი                                    
17 17 გიორგი ახალკაციშვილი კომისიის წევრი                                    
17 17 ძილა ნაროზაული კომისიის წევრი                                    
17 17 მერი ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
17 17 ლია გახუტიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 17 დავით ლეფსვერიძე კომისიის წევრი                                    
17 17 ნანა წიწაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 17 ალექსი გლურჯიძე მოადგილე                                          

17 18 ნანული
დუმბაძე-
ფარეშიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              

17 18 ჟანა სოზაშვილი კომისიის მდივანი                                  
17 18 თამარ ფარეშიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 18 ელისო მარკოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 18 მანანა ყარაულაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 18 ზვიად ბახბახაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 18 ნინო ლეგაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 18 ნინო ქევხიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 18 თამარ ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
17 18 იოსები გლურჯიძე კომისიის წევრი                                    
17 18 თეონა ფარსადანიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 18 მარინე ყარაულაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 18 ლია დიაკვნიშვილი მოადგილე                                          



17 19 ასმათი არაბული კომისიის თავმჯდომარე                              
17 19 დარეჯანი ფიცხელაური კომისიის მდივანი                                  
17 19 ბადრი გოგოჭური კომისიის წევრი                                    
17 19 მგელა არაბული კომისიის წევრი                                    
17 19 მიხეილი ონიკაძე კომისიის წევრი                                    
17 19 ოთარ ქეთელაური კომისიის წევრი                                    
17 19 ვეფხია არავაძე კომისიის წევრი                                    
17 19 მგელა ყორიაული კომისიის წევრი                                    
17 19 მაია ლიქოკელი კომისიის წევრი                                    
17 19 ნატალია ლიქოკელი კომისიის წევრი                                    
17 19 თეონა რკინაული კომისიის წევრი                                    
17 19 ნანა ჭინჭარაული კომისიის წევრი                                    
17 19 გიორგი წიკლაური მოადგილე                                          

17 20 ლია გარსევნიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
17 20 ეკატერინე ქეშიკაშვილი კომისიის მდივანი                                  
17 20 სოფიო ბოტკოველი კომისიის წევრი                                    
17 20 ლაშა ტარუღაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 20 გიორგი თოხარიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 20 მარინე გრემელაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 20 ნანული შაშვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 20 ლია ახალკაციშვილი კომისიის წევრი                                    
17 20 ელისო შიშმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 20 ლია ბეგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 20 შორენა ენუქაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 20 მანანა ჩაველაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 20 თეა შათირიშვილი მოადგილე                                          

17 21 ნანა გოცირიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
17 21 ლია საქუაშვილი კომისიის მდივანი                                  
17 21 ნინო ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
17 21 ემზარი ახვერდაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 21 მაია ლაზარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 21 მაია მელიქიძე კომისიის წევრი                                    
17 21 მზია რუხაძე კომისიის წევრი                                    
17 21 ნონა როსტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 21 ფიქრია ესიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 21 ნინო კალმახელიძე კომისიის წევრი                                    



17 21 მარინე
ლაზარიაშვილი-
არავიაშვილი კომისიის წევრი                                    

17 21 ელენე ყავალაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 21 მარიამი ზუროშვილი მოადგილე                                          

17 22 ლალი ბაღათრიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
17 22 ასმათ ტეტიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
17 22 მანანო დარჩიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 22 გურამი ბაღათრიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 22 მამუკა გიგოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 22 ელიზბარ კაკაბლიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 22 მარიამი ტატურიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 22 მარი ურჩუხიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 22 ნაირა აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 22 ირინა ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
17 22 მზია სოლომნიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 22 ნათია ცაბუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 22 ეთერი მჭედლიძე მოადგილე                                          

17 23 თამარ ჭიკაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
17 23 ლიანა რაზმაძე კომისიის მდივანი                                  
17 23 ნათია ხუროშვილი კომისიის წევრი                                    
17 23 ბიჭიკო ღაღვიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 23 აპალონი ბახსოლიანი კომისიის წევრი                                    
17 23 გოგიტა ჭიკაძე კომისიის წევრი                                    
17 23 გიორგი ამუზაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 23 ნატო ლაზარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 23 სესილი კაციაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 23 თამარ პაპუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 23 ესმა შოშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 23 მაია ჭიკაძე კომისიის წევრი                                    
17 23 ასმათი გალახვარიძე მოადგილე                                          

17 24 ელიზა კევლიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
17 24 ნანა გელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
17 24 იამზე ბაბუხაძე კომისიის წევრი                                    
17 24 თეიმურაზ ზაზაშვილი კომისიის წევრი                                    

17 24 ნაზიბროლა დაღუნდარიძე კომისიის წევრი                                    



17 24 ფიქრია ფერაძე კომისიის წევრი                                    
17 24 შურა შოშიკელაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 24 ნინო არავაძე კომისიის წევრი                                    
17 24 ნანა ბაღათრიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 24 ნუნუ ალადაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 24 ბესიკ ბასილაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 24 გულნაზი ბერიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 24 მანანა ორკოდაშვილი მოადგილე                                          

17 25 ნინო სეხნიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
17 25 ანა ბედიანიძე კომისიის მდივანი                                  
17 25 ლია ოთარაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 25 გიორგი ბაზიერაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 25 ია ალადაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 25 თამარი ლიქოკელი კომისიის წევრი                                    
17 25 მამუკა არავაძე კომისიის წევრი                                    
17 25 მაკა ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
17 25 თამარი ოთარაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 25 ნინო სეხნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 25 კობა ფარადაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 25 თეა ციხელიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 25 თინა კორინთელი მოადგილე                                          

17 26 დოდო სიდონაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
17 26 ლალი ვაყელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
17 26 ნათია სარაჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 26 თინათინ მარკოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 26 თეიმურაზ ტროყაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 26 ალბერტი აივაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 26 ბაბულია მარკოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 26 რამაზ რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
17 26 მიხეილი ბოკუჩავა კომისიის წევრი                                    
17 26 ეკატერინე დათუაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 26 თეონა ფროდეული კომისიის წევრი                                    
17 26 ნონა ხვთისიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 26 ლილი თათარაშვილი მოადგილე                                          

17 27 იზოლდა სამუკაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
17 27 ნანული წვეროშვილი კომისიის მდივანი                                  



17 27 ზურაბ ქურციკაშვილი კომისიის წევრი                                    

17 27 ავთანდილი მთიბელაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 27 იოსები ჩიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 27 სოლომონი გორთამაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 27 მანანა გორელი კომისიის წევრი                                    
17 27 თამილა ყარაულაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 27 მამუკა კარატიელი კომისიის წევრი                                    

17 27 დურმიშხანი პეტრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 27 რუსლანი რუსულაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 27 შალვა რუსულაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 27 რატი აფციაური მოადგილე                                          

17 28 ნუნუ ძამუკაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
17 28 თინა კედელაშვილი კომისიის მდივანი                                  

17 28 ავთანდილი ხვთისიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 28 ცირა ბერძენაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 28 მერი სუხაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 28 ნინო ვარდოშვილი კომისიის წევრი                                    
17 28 ზოია არავაძე კომისიის წევრი                                    
17 28 ნანა ნაცარაშვილი კომისიის წევრი                                    

17 28 თეიმურაზი ბახსოლიანი კომისიის წევრი                                    
17 28 ნანა კუკუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 28 მაია მოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 28 თეა ნაცარაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 28 ეთერი წამალაიძე მოადგილე                                          

17 29 ია ჭინჭარაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
17 29 ნანა აივაზაშვილი კომისიის მდივანი                                  
17 29 თამარი დოყვაძე კომისიის წევრი                                    
17 29 თამილა დოლმაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 29 თამილა ბიტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 29 ქუჩუკი ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
17 29 ნადია ვარდოსანიძე კომისიის წევრი                                    
17 29 გელა მელიქიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 29 გიორგი ბიტიაშვილი კომისიის წევრი                                    



17 29 მარინე მელიქიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 29 ქეთევანი სააკაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 29 ლაშა საქუაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 29 იაგორა მელიქიშვილი მოადგილე                                          

17 30 დავითი წიფლაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
17 30 ლელა ჭიჭიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
17 30 ნორა ოდიშელაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 30 ლალი დიდებაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 30 ნიკოლოზი აივაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 30 ნინო გამხარაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 30 ოთარი მდივნიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 30 ანა წველებაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 30 თინათინი ბიჭოლაშვილი კომისიის წევრი                                    

17 30 ავთანდილი გაგლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 30 ირა გაიპარაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 30 ანნა კომშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 30 ლალი ლომიაშვილი მოადგილე                                          

17 31 ნელი ქოჩიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
17 31 ანა აბულაძე კომისიის მდივანი                                  
17 31 დარიკო ქელეხსაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 31 ზაქარია ხაზალაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 31 ნიკა აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 31 ლევანი ჩიდრაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 31 მაკა ღვინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 31 კარლო აივაზაშვილი კომისიის წევრი                                    

17 31 თეიმურაზი აივაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 31 თამარი ამონაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 31 ზურაბი ოთარაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 31 ნოდარ ქოჩიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 31 ნესტანი სებისკვერაძე მოადგილე                                          

17 32 ლიანა წიქარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
17 32 ნათელა ყარაულაშვილი კომისიის მდივანი                                  
17 32 თამარ ნახშირაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 32 ვაჟა ბაბისაშვილი კომისიის წევრი                                    



17 32 ციცინო ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
17 32 ნატალია გრემელაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 32 ნონა ბარძიმაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 32 მაია დალაქიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 32 ემა აბულაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 32 ნათელა რამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 32 ვერიკო ღოღელიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 32 ანნა ციხისთავი კომისიის წევრი                                    
17 32 მარიამი ხუციშვილი მოადგილე                                          

17 33 ნინო შათირიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
17 33 დალი ახალბედაშვილი კომისიის მდივანი                                  
17 33 შეილი გაწირიძე კომისიის წევრი                                    
17 33 ბელა ბაბისაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 33 ჯემალ ბიტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 33 თინათინ მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
17 33 რევაზ მეგუთნიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 33 გიორგი იჩუაიძე კომისიის წევრი                                    
17 33 ნანა ბუქვაიძე კომისიის წევრი                                    
17 33 თეიმურაზ ჭვრიტიძე კომისიის წევრი                                    
17 33 ნანა ხვთისიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 33 მარიამ თათრულაიძე მოადგილე                                          

17 34 გენადი ალბუთაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
17 34 ეთერი უგრეხელიძე კომისიის წევრი                                    
17 34 ნაზო თურქოშვილი კომისიის წევრი                                    
17 34 სონა წელაური კომისიის წევრი                                    
17 34 ჯამლეტი აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 34 ნანა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
17 34 გიორგი კოჭლოშვილი კომისიის წევრი                                    
17 34 ირაკლი არჩემაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 34 თინათინი ბადროშვილი კომისიის წევრი                                    
17 34 მაია ოთიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 34 ბესიკი რაიბული კომისიის წევრი                                    
17 34 მარი რაიბული კომისიის წევრი                                    
17 34 იზა ნიბლოშვილი მოადგილე                                          

17 35 თამარი ხალიჩაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
17 35 ია ბოჭორიშვილი კომისიის მდივანი                                  



17 35 ქეთევან კილაძე კომისიის წევრი                                    
17 35 გია დემურაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 35 ნათია ვახტანგიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 35 თინათინი მაჭავარიანი კომისიის წევრი                                    
17 35 ალექსი ავბეწაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 35 ელზა დურიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 35 მარიამი ხახუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 35 ნაზი ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 35 კახა დემურაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 35 მერი პაპუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 35 სოფიო ზუროშვილი მოადგილე                                          

17 36 ეთერი კუპატაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
17 36 ნინო ომანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
17 36 თამარი ღვინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 36 მაია გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
17 36 რობიზონ თულიანი კომისიის წევრი                                    
17 36 ლალი თულიანი კომისიის წევრი                                    

17 36 ნაზიბროლა მიქაძე კომისიის წევრი                                    
17 36 ილია ომანაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 36 სესილი დავითინიძე კომისიის წევრი                                    
17 36 ზურაბ პაპაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 36 თამარ ყურაშიძე კომისიის წევრი                                    
17 36 მარინე შიუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 36 თამარი ომანაშვილი მოადგილე                                          

17 37 ელზა აშიროვა კომისიის თავმჯდომარე                              
17 37 რუსუდანი სეხნიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
17 37 ელენე ძამუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 37 გულო შამილოვა კომისიის წევრი                                    
17 37 ბესიკ ჭინჭარაული კომისიის წევრი                                    
17 37 ლიანა დანელია კომისიის წევრი                                    
17 37 ელიზბარ სულეიმანოვი კომისიის წევრი                                    
17 37 მახარამ ნიაზოვი კომისიის წევრი                                    
17 37 ელმირა ახმედოვა კომისიის წევრი                                    
17 37 ზიზი მეჭურჭლიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 37 ოთარ სვიმონიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 37 სულეიმან შარბალა ოღლი კომისიის წევრი                                    



17 37 ჯალალ აბდულაევი მოადგილე                                          

17 38 ლეილა აბდულაევა კომისიის თავმჯდომარე                              
17 38 ნაილა ახმედოვა კომისიის მდივანი                                  
17 38 გიორგი მუმლაური კომისიის წევრი                                    
17 38 შარგია ღარიბოვა კომისიის წევრი                                    
17 38 შაფიკ შარიბალა ოღლი კომისიის წევრი                                    
17 38 არჩილ გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
17 38 ფიქრიათ ახმედოვი კომისიის წევრი                                    
17 38 ვახტანგ ზურაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 38 ირმა მუსალიევა კომისიის წევრი                                    
17 38 ვაჰიდ აბდულაევი კომისიის წევრი                                    
17 38 აიდინ აჯი ოღლი კომისიის წევრი                                    
17 38 შუქურ ისაევი კომისიის წევრი                                    
17 38 მაია ბლუიშვილი მოადგილე                                          

17 39 ელხან მამედოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
17 39 ანა გურგენაშვილი კომისიის მდივანი                                  
17 39 ზაური ებიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 39 მირზა ანზორ ოღლი კომისიის წევრი                                    
17 39 შალვა ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
17 39 ელვარ აბაზოვი კომისიის წევრი                                    

17 39 ქეთევან გიგაშვილი-გოცირიძე კომისიის წევრი                                    
17 39 მაკა ბაღიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 39 აადილ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
17 39 ელბრუზ სულეიმანოვი კომისიის წევრი                                    
17 39 მერაბ სულეიმანოვი კომისიის წევრი                                    
17 39 ეთერ ყურბანოვა კომისიის წევრი                                    
17 39 ქიჩიქ სარდაროვი მოადგილე                                          

17 40 მიხეილ გრემელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
17 40 მარინე აჩუაშვილი კომისიის მდივანი                                  
17 40 ნინო დედაბრიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 40 ავთანდილ დემურაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 40 ელენე გრემელაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 40 მაია ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 40 ნინო მამალაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 40 ვერა ცანავა კომისიის წევრი                                    



17 40 ნათელა გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
17 40 ქეთევანი კირვალიძე კომისიის წევრი                                    
17 40 ნონა ძამუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 40 ნუნუ ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 40 ნანი გიორგაძე მოადგილე                                          

17 41 ნაზი მჭედლიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
17 41 მარინე ქათიბაშვილი კომისიის მდივანი                                  
17 41 თამარი მამალაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 41 ნინო ბატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 41 თამარი მესხიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 41 ნინო ბატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 41 თამარი გემაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 41 ზურაბ ვეფხიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 41 ფრიდონი ესიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 41 მაია იგრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 41 მარიამი ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
17 41 ლალი მეგუთნიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 41 მამუკა ჩოთალიშვილი მოადგილე                                          

17 42 რუსუდან ხმალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
17 42 ნანა ედიშერაშვილი კომისიის მდივანი                                  
17 42 ეკატერინე ელიზბარაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 42 დავით ბატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 42 ირმა მესხიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 42 მზია ბატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 42 მარინა ბეჟუაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 42 ნანი ამირეჯები კომისიის წევრი                                    
17 42 თამარ დათუკიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 42 მაყვალა დემურაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 42 ლიანა ზუბიევი კომისიის წევრი                                    
17 42 ელენე ჭიჭიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 42 ნინა მსუქნიშვილი მოადგილე                                          

17 43 ნუკრი ყალანდრიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
17 43 მანანა ძამუკაშვილი კომისიის მდივანი                                  
17 43 ზურაბი იგრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 43 გიგლა პაპუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 43 დავით კედელაშვილი კომისიის წევრი                                    



17 43 ია ავთანდილაშვილი კომისიის წევრი                                    

17 43 დურმიშხანი ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 43 ნოდარი ახალკაციშვილი კომისიის წევრი                                    
17 43 დალი ლეგაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 43 ნაირა ღარიბაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 43 ნანა ყურშიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 43 ლიდა ხანჯალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 43 ზურაბ ნონიკაშვილი მოადგილე                                          

17 44 ელენე გაბუნია კომისიის თავმჯდომარე                              
17 44 ნინო ნათაძე კომისიის მდივანი                                  
17 44 თამარი სამადაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 44 ნოდარ მუმლაური კომისიის წევრი                                    
17 44 მერი კარჭაული კომისიის წევრი                                    
17 44 თინათინ მანოშვილი კომისიის წევრი                                    
17 44 ელენე ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
17 44 ვენერა ფეიქრიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 44 ხათუნა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
17 44 ნათელა მარკოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 44 ზაზა მკალავიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 44 ციცინო სეხნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 44 ნათელა ოთარაშვილი მოადგილე                                          

17 45 ბელა ბეჟანიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
17 45 ასმათი გუმაშვილი კომისიის მდივანი                                  
17 45 ირაკლი კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
17 45 თამთა თუშიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 45 გულნაზი კახოშვილი კომისიის წევრი                                    
17 45 ეკატერინე ჩიკვაიძე კომისიის წევრი                                    
17 45 ზაური ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 45 ლელა აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 45 ციალა ლამაზოშვილი კომისიის წევრი                                    
17 45 ნონა მარკოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 45 კობა ოდიშელაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 45 ზაზა ყარაულაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 45 ნაირა ტარუღაშვილი მოადგილე                                          

17 46 ჰამლეტი ჩაბრაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              



17 46 მანანა ამირგულაშვილი კომისიის მდივანი                                  
17 46 ეკატერინე საყვარელიძე კომისიის წევრი                                    
17 46 ქეთევანი ჯავახია კომისიის წევრი                                    
17 46 ვახტანგი გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 46 მარიამი პაპოშვილი კომისიის წევრი                                    
17 46 ნანი ორკოდაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 46 ვენერა მინდელი კომისიის წევრი                                    
17 46 ირმა ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
17 46 ანა გაიპარაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 46 ანა გიორგელაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 46 ქეთევანი ყარაულაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 46 ნანა ფეიქრიშვილი მოადგილე                                          

17 47 მიხეილი მურველაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
17 47 იამზე აჩუაშვილი კომისიის მდივანი                                  
17 47 ნატალია დედაბრიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 47 ლევანი მურველაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 47 ზვიად გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
17 47 ლალი ვარდოშვილი კომისიის წევრი                                    
17 47 მარინა მსუქნიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 47 ნინო პაატაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 47 მედეია ბრეკაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 47 მარინე ქათიბაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 47 თამარ წიგნაძე კომისიის წევრი                                    
17 47 თეონა ჯოხარიძე კომისიის წევრი                                    
17 47 ავთანდილ ხალათაშვილი მოადგილე                                          

17 48 თამარ ბალუაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
17 48 ეველინა მესხი კომისიის მდივანი                                  
17 48 მაყვალა მერკვილაძე კომისიის წევრი                                    
17 48 ნონა წიწილაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 48 ლია ოთარაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 48 ნიკოლოზი ოქროცვარიძე კომისიის წევრი                                    
17 48 ია ჭიკაძე კომისიის წევრი                                    
17 48 თამარ პეტროვსკი კომისიის წევრი                                    
17 48 სალომე შოშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 48 ოთარი ჩიდრაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 48 იზოლდი ხელხელაური კომისიის წევრი                                    
17 48 ნინო ჩიდრაშვილი მოადგილე                                          



17 49 ლალი მუმლაური კომისიის თავმჯდომარე                              
17 49 ნინო ჩიფაშვილი კომისიის მდივანი                                  
17 49 თამარი გრემელაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 49 ნუგზარი გოგილაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 49 დავითი მამუკელაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 49 თეა კარჭაული კომისიის წევრი                                    
17 49 დარეჯან მამუკელაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 49 ნინა ბიწკინაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 49 ლევანი მინდელი კომისიის წევრი                                    
17 49 ზურაბ ბურდულაძე კომისიის წევრი                                    
17 49 ქეთევან ნინოშვილი კომისიის წევრი                                    
17 49 ნანა ღარიბაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 49 ირმა სუმბაძე მოადგილე                                          

17 50 ია მირინაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
17 50 ენდი ქართლელიშვილი კომისიის მდივანი                                  
17 50 ელენე ტურაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 50 მანანა მოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 50 ელზა მამალაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 50 ელგუჯა ბასილაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 50 ვახტანგი ბაკურიძე კომისიის წევრი                                    
17 50 ნინო მანოშვილი კომისიის წევრი                                    
17 50 ნინო გუგულაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 50 ქეთევანი ჩაჩაური კომისიის წევრი                                    
17 50 ნინო ჭიჭიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 50 მერი ხოლუაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 50 ზაირა ცირეკიძე მოადგილე                                          

17 51 თამარ ყურაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
17 51 მარინე შაშვიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
17 51 თამარი გიგაური კომისიის წევრი                                    
17 51 სოფიო არუთინოვი კომისიის წევრი                                    
17 51 ირმა ლაჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 51 ზაზა ბაჩიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 51 ზურაბი შაშვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 51 სოფიო ჯოხაძე კომისიის წევრი                                    
17 51 ბელა ბოტკოველი კომისიის წევრი                                    
17 51 ვალიკო გიგილაშვილი კომისიის წევრი                                    



17 51 გიორგი გიგოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 51 თამარი იმერლიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 51 მარინე გლურჯიძე მოადგილე                                          

17 52 ლალი მიქელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
17 52 მაია ლუცუფიძე კომისიის მდივანი                                  
17 52 მარიამი ბლუიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 52 გიორგი გიორგანაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 52 დავითი კირვალიძე კომისიის წევრი                                    
17 52 თინათინი შიუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 52 გიორგი ლაღიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 52 გიორგი ამონაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 52 მაია გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 52 მარიამი კაციტაძე კომისიის წევრი                                    
17 52 იზა ლამაზოშვილი კომისიის წევრი                                    
17 52 თამარ ღოღელიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 52 მარიამი ქევხიშვილი მოადგილე                                          

17 53 მაკა
ბაკურაძე-
ზუროშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              

17 53 ნუნუ ცაბაურაშვილი კომისიის მდივანი                                  
17 53 გელა იობაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 53 იოსები ზუროშვილი კომისიის წევრი                                    
17 53 მაია ძულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 53 მარინა ჯოხარიძე კომისიის წევრი                                    
17 53 სონია ზარდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 53 თინა იობაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 53 მარიამი იობაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 53 ხათუნა ლაფაური კომისიის წევრი                                    
17 53 თამარ უზნაძე კომისიის წევრი                                    

17 53 ეკატერინე
ქენქაძე–ლაზარიაშვილ
ი კომისიის წევრი                                    

17 53 ეკატერინე ფასიაშვილი მოადგილე                                          

17 54 ნარმინა აშიროვა კომისიის თავმჯდომარე                              
17 54 გივი დალაქიშვილი კომისიის წევრი                                    
17 54 ლილი უსუპოვა კომისიის წევრი                                    
17 54 დალი ზათიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 54 ბაკურ ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
17 54 ზირა მაილოვი კომისიის წევრი                                    



17 54 რამაზან ახმედოვი კომისიის წევრი                                    
17 54 ირმა ბარდანაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 54 ქათიბა აშიროვა კომისიის წევრი                                    
17 54 მუსა აშიროვი კომისიის წევრი                                    
17 54 ზაქარია ლაზარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
17 54 ლიანა ჯორბენაძე კომისიის წევრი                                    
17 54 რუსლანი ახმედოვი მოადგილე                                          

18 1 გიორგი ქინქლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
18 1 ლალი თორღვაშვილი კომისიის მდივანი                                  
18 1 ვაჟა გაგუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 1 ნატო დათუკიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 1 ლია ტუგულაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 1 დავითი ბეგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 1 მარიამი პატაშური კომისიის წევრი                                    
18 1 ანა ქინქლაძე კომისიის წევრი                                    
18 1 ეთერ ქინქლაძე კომისიის წევრი                                    
18 1 თამარ ქორეულაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 1 ნინო შათირიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 1 ჯილდა ჯიხოშვილი კომისიის წევრი                                    
18 1 მზია გაგლოშვილი მოადგილე                                          

18 2 ირაკლი ქიბროწაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
18 2 თამარი ცოგოშვილი კომისიის მდივანი                                  
18 2 ნანა დავითაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 2 გოგია ურგებაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 2 მაია მთიულიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 2 ნათია შათირიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 2 ნინო გაგუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 2 ლეილა ფაქიზაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 2 ნანა გამიაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 2 მაია დავითაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 2 უჩა ჩოხელიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 2 ირმა ჭილაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 2 ელენე ხავაზურაშვილი მოადგილე                                          

18 3 ნოდარი ჩოფიკაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
18 3 ნაირა ლაგაზაური კომისიის მდივანი                                  
18 3 ქეთევანი გაგუნაშვილი კომისიის წევრი                                    



18 3 თამარი ტურაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 3 შორენა თორღვაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 3 ციცი კვიცაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 3 ნუგზარი ნათელაური კომისიის წევრი                                    
18 3 ილია ღვინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 3 ჯემალი გიგუაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 3 ფიქრია კაცელაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 3 ანელი ქიბროწაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 3 ნანული ხირჩლაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 3 ქეთევან მოსიაშვილი მოადგილე                                          

18 4 მიხეილ მაისურაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
18 4 თეონა დათუნიშვილი კომისიის მდივანი                                  
18 4 მზია კოტორაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 4 ნათია ნადირაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 4 ბიძინა ჯამრულიძე კომისიის წევრი                                    
18 4 ელენე ოთიურიძე კომისიის წევრი                                    
18 4 ბექა ქინქლაძე კომისიის წევრი                                    
18 4 ციცინო ხუბეჯაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 4 მზია არაბული კომისიის წევრი                                    
18 4 ეკატერინე დანაჭრელაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 4 კახა ჩხუტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 4 ნაზო წივილაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 4 ნანა ბუნტური მოადგილე                                          

18 5 თამაზ ბაღაკაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
18 5 მაია ქავთარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
18 5 ალექსი მარუქაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 5 მინდია ცათიაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 5 ლია მუზიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 5 რობიზონ ბაღაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 5 ნანული გაურგაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 5 მარინე ალდამოვა კომისიის წევრი                                    
18 5 თამილა ცისკარიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 5 თამარი ბაღაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 5 ესმა ბორჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 5 ომარ მაჩალიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 5 ასმათი ალხანაშვილი მოადგილე                                          



18 6 სანდო მინდიკაური კომისიის თავმჯდომარე                              
18 6 ცირა ბასლიკაშვილი კომისიის მდივანი                                  
18 6 გელა შორთიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 6 ნინო დათოიძე კომისიის წევრი                                    
18 6 მაია ბაჩულაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 6 მზია ყიზილაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 6 ელისო მარწინაიძე კომისიის წევრი                                    
18 6 ლევანი მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
18 6 ნონა გაბელაია კომისიის წევრი                                    
18 6 ევა ქავაზაური კომისიის წევრი                                    
18 6 დარიკო ქავთარიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 6 მარინა ცისკარიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 6 ელენე გოგოჭური მოადგილე                                          

18 7 ეთერი ჯიჯურიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
18 7 ლალი გოგინაშვილი კომისიის მდივანი                                  
18 7 ვაჟა ღუზარაული კომისიის წევრი                                    
18 7 თამილა ბაიხოიძე კომისიის წევრი                                    
18 7 თამილა იჩუკაიძე კომისიის წევრი                                    
18 7 ბადრი ითიურიძე კომისიის წევრი                                    
18 7 ლელა ხელიძე კომისიის წევრი                                    
18 7 მზია დაქიურიძე კომისიის წევრი                                    
18 7 ლალი თურქოშვილი კომისიის წევრი                                    
18 7 იზა ნასიპაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 7 ნანული რაინაული კომისიის წევრი                                    
18 7 სოფიო რაინაული კომისიის წევრი                                    
18 7 სოფიკო იდიძე მოადგილე                                          

18 8 რომანი ჩიტაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
18 8 მაია ქუშანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
18 8 არჩილ ტერტერაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 8 ნატა მარგოშვილი კომისიის წევრი                                    
18 8 ხათუნა ცათიაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 8 ნინო ფარეულიძე კომისიის წევრი                                    
18 8 ელიოზ ცათიაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 8 ნაირა გორნაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 8 ანა ალხანაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 8 ლეილა დუიშვილი კომისიის წევრი                                    



18 8 ელდარი ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
18 8 ფეიზულა ცათიაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 8 მაია ხანგოშვილი მოადგილე                                          

18 9 ზეინაბ კირკიტაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
18 9 ნაირა ღობნელი კომისიის მდივანი                                  
18 9 დავითი მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
18 9 ნაირა ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 9 ფიქრია ხარატიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 9 დარიკო ბათურიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 9 ნათია ტერტერაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 9 ნანა წითელაური კომისიის წევრი                                    
18 9 ფიქრია თათარიძე კომისიის წევრი                                    
18 9 ქეთევანი იმერლიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 9 ნარგიზი ქეშიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 9 ლილი ქინქლაძე კომისიის წევრი                                    
18 9 მარი იმედაშვილი მოადგილე                                          

18 10 შამილი ცისკარიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
18 10 ზაზა სისაური კომისიის მდივანი                                  
18 10 სოლომონ ტერტერაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 10 ლენცა ზურაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 10 მელანო ბექურაიძე კომისიის წევრი                                    
18 10 ამირანი ნათელაური კომისიის წევრი                                    
18 10 ლევანი იჭირაული კომისიის წევრი                                    
18 10 სუსანა სულაკაური კომისიის წევრი                                    
18 10 ილია ალხანაიძე კომისიის წევრი                                    
18 10 ირმა ბოლოთაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 10 ლევანი ელანიძე კომისიის წევრი                                    
18 10 ლავრენტი ნახუცრიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 10 ირაკლი ბუღრიძე მოადგილე                                          

18 11 ზურიკო მახატლიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
18 11 ლია ქიბროწაშვილი კომისიის მდივანი                                  
18 11 გელა ჭიჭიაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 11 დალი დადალაური კომისიის წევრი                                    
18 11 თამარ შაშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 11 გიორგი სიმონიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 11 ნინო მათნაძე კომისიის წევრი                                    



18 11 ანნა ხარატიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 11 ზევნარი გერლიანი კომისიის წევრი                                    
18 11 თამარი ვარდიძე კომისიის წევრი                                    
18 11 გულიკო თედეშვილი კომისიის წევრი                                    
18 11 ლაშა მარუქაშვილი კომისიის წევრი                                    

18 11 ალექსანდრე ძეგველიშვილი მოადგილე                                          

18 12 ლია ექვთიმიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
18 12 რუსუდანი ზარავანდაშვილი კომისიის მდივანი                                  
18 12 გოგია ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 12 მამუკა მამუკელაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 12 ნანა თორღვაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 12 ეკატერინე ქიტესაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 12 თამთა გომელაური კომისიის წევრი                                    
18 12 ნინო გავარდაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 12 დიანა ჯუგაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 12 თამაზი ტურაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 12 ეკა ხოდელი კომისიის წევრი                                    
18 12 მაგული ხოხობაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 12 მანანა მამუჩარაშვილი მოადგილე                                          

18 13 ანატოლი ქოჩიევი კომისიის თავმჯდომარე                              
18 13 ელგუჯა თორქინაშვილი კომისიის მდივანი                                  
18 13 დავით ტერტერაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 13 გიორგი ნარიმანიძე კომისიის წევრი                                    
18 13 ნათელა ჭრელაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 13 რამინ რაინაული კომისიის წევრი                                    
18 13 მარსელი ჭრელაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 13 ლალი გოქაძე კომისიის წევრი                                    
18 13 რომან ბერიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 13 გიორგი მექვევრიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 13 ეკა ნარიმანიძე კომისიის წევრი                                    
18 13 რომან ქელეხსაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 13 ნოდარი იმედაშვილი მოადგილე                                          

18 14 ლალი გიგოიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
18 14 ეკა თელაურიძე კომისიის მდივანი                                  
18 14 კაკო ოტიაშვილი კომისიის წევრი                                    



18 14 ბესიკ ცისკარიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 14 თამარ ქოთილაიძე კომისიის წევრი                                    
18 14 გიორგი გორგიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 14 მარიკა რაინაული კომისიის წევრი                                    
18 14 პაატა კარხილაური კომისიის წევრი                                    
18 14 მარი ბუღრიძე კომისიის წევრი                                    
18 14 სოსო იჭირაული კომისიის წევრი                                    
18 14 ანა ლუხუმაიძე კომისიის წევრი                                    
18 14 ნატა მარწინაიძე კომისიის წევრი                                    
18 14 ინეზა ბექურიძე მოადგილე                                          

18 15 ვასილი გაგნიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
18 15 თინა მახარაძე კომისიის მდივანი                                  
18 15 შორენა თურქიაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 15 ნანა ნახუცრიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 15 ზურაბი თვალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 15 შალვა ჭიჭიაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 15 ზაქრო ჯეჯილაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 15 შალვა გავარდაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 15 ნათია ბერიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 15 ნინო ბერიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 15 თამარი დავიდოვი კომისიის წევრი                                    
18 15 ნანი დანაჭრელაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 15 ამირანი ნახუცრიშვილი მოადგილე                                          

18 16 ნინა ხეცურიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
18 16 ელზა ბულკაშვილი კომისიის მდივანი                                  
18 16 მანანა მიდელაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 16 დარიკო ებელაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 16 მაია შამრელაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 16 ლალი ხოზბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    

18 16 ვლადიმერი ცაძიკიძე კომისიის წევრი                                    
18 16 ლალი იოსებაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 16 ნათელა ბაზერაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 16 ბელა კომშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 16 მირიანი ყიფიანი კომისიის წევრი                                    
18 16 ხათუნა შათირიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 16 მარინა ბაზერაშვილი მოადგილე                                          



18 17 ელენე ჯაბანიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
18 17 ცინარი ქეშიკაშვილი კომისიის მდივანი                                  
18 17 ზურაბი მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
18 17 ნინო ხოშურაული კომისიის წევრი                                    
18 17 ირინე გაბიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 17 ელიბო ჯველაური კომისიის წევრი                                    
18 17 გირშელი გოგოლაური კომისიის წევრი                                    
18 17 სანათა გიგაური კომისიის წევრი                                    
18 17 დონარი სვიმონიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 17 მარინე ბაიდაური კომისიის წევრი                                    
18 17 თეონა თააზაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 17 მარადი მისრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 17 ცეზარი გამიაშვილი მოადგილე                                          

18 18 მარინე აბულიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
18 18 ხათუნა არშაულიძე კომისიის მდივანი                                  
18 18 იოსები ბასილიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 18 თამარი სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    
18 18 ნანა ხუტილაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 18 თინა ბორჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 18 ელისო ბექურიძე კომისიის წევრი                                    
18 18 ნინო ღულელაური კომისიის წევრი                                    
18 18 ნანა ბაკურიძე კომისიის წევრი                                    
18 18 მაყვალა ბასხაჯაური კომისიის წევრი                                    
18 18 ლიდა ბღარვაიძე კომისიის წევრი                                    
18 18 თამილა ჯამრულიძე კომისიის წევრი                                    
18 18 თამარი ბუჩაიძე მოადგილე                                          

18 19 ნონა გესლაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
18 19 ევა ჭინჭარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
18 19 დანტესი ეჩიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 19 შოთა თავბერიძე კომისიის წევრი                                    
18 19 თამილა ხეცოიძე კომისიის წევრი                                    
18 19 ლალი მარხვაიძე კომისიის წევრი                                    
18 19 იოსებ მურთაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 19 მარიამი ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
18 19 ციალა ბაშინურიძე კომისიის წევრი                                    
18 19 მაია კახოიძე კომისიის წევრი                                    



18 19 ირმა ქითიძე კომისიის წევრი                                    
18 19 ხათუნა ძებნიაური კომისიის წევრი                                    
18 19 მამუკა თათრულაიძე მოადგილე                                          

18 20 ჯემალი მაილაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
18 20 ციცინო ღვინიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
18 20 იზა აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 20 ანა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
18 20 სალომე გიგაური კომისიის წევრი                                    
18 20 ნუკრი ხეცურიანი კომისიის წევრი                                    
18 20 რამაზი მოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 20 შორენა ბლიაძე კომისიის წევრი                                    
18 20 მალხაზი ზანქაიძე კომისიის წევრი                                    
18 20 თეა თათულაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 20 თამთა მანველიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 20 მარიამი ქელეხსაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 20 დავითი ხოსიაშვილი მოადგილე                                          

18 21 ლელა ბექაური კომისიის თავმჯდომარე                              
18 21 მანანა გაგნიძე კომისიის მდივანი                                  
18 21 ნატალია მაილაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 21 ელგუჯა გარჯაკაული კომისიის წევრი                                    
18 21 მერაბ მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
18 21 ხათუნა ხეცურიანი კომისიის წევრი                                    
18 21 ვანო ფიცხელაური კომისიის წევრი                                    
18 21 გოჩა კაიშაური კომისიის წევრი                                    
18 21 სვეტლანა აქუბარდია კომისიის წევრი                                    
18 21 მიხეილი დუდაური კომისიის წევრი                                    
18 21 თამარ ღვანია კომისიის წევრი                                    
18 21 ლეილა ჯოხარიძე კომისიის წევრი                                    
18 21 ელდარი არაბული მოადგილე                                          

18 22 ალბერტი გედეხაური კომისიის თავმჯდომარე                              
18 22 ტარიელ უძილაური კომისიის მდივანი                                  
18 22 დავით წითელაური კომისიის წევრი                                    
18 22 ნუგზარ უძილაური კომისიის წევრი                                    
18 22 რიმა გარშაულაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 22 მანანა გოგნელაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 22 მირზა გამიაშვილი კომისიის წევრი                                    



18 22 გიორგი უძილაური კომისიის წევრი                                    
18 22 ნანი გარშაულაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 22 ნათელა გოგნელაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 22 დავითი კბილცეცხლაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 22 ხათუნა სვიმონიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 22 მილია ბულუღაშვილი მოადგილე                                          

18 23 სულთანი დაქიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
18 23 ლია მუთოშვილი კომისიის მდივანი                                  
18 23 დავით მოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 23 ნატო წინწალაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 23 ნინო მარგოშვილი კომისიის წევრი                                    
18 23 ალექსი სვიაკაური კომისიის წევრი                                    
18 23 ლილიანა ბორჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 23 ჯულიეტა აჭიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 23 კაკო ბორჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 23 ირინა კუშტანაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 23 ზურაბი მუთოშვილი კომისიის წევრი                                    
18 23 სიკო ცხადაძე კომისიის წევრი                                    
18 23 თეონა მარგოშვილი მოადგილე                                          

18 24 მარადი ბორჩაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
18 24 ნანა ციხესაშვილი კომისიის მდივანი                                  
18 24 ევა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
18 24 ლეილა გუნაშაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 24 თამარ ალხანაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 24 ელზა ციხესაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 24 ბექსოლთ ქუშანაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 24 ეკა ბაღაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 24 ეკატერინე ალხანაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 24 ნარგიზა იმედაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 24 ბადრი ფარეულიძე კომისიის წევრი                                    
18 24 სანათა ფხაკალაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 24 მაია ფარეულიძე მოადგილე                                          

18 25 ასმათ ქურციკაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
18 25 მაია ხორნაული კომისიის მდივანი                                  
18 25 ნანა ყეინიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 25 შენგელი ქიბროწაშვილი კომისიის წევრი                                    



18 25 მადონა ლაზარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 25 კახაბერი ნაცვლიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 25 მთვარისა წიკლაური კომისიის წევრი                                    
18 25 ქეთევან ქორეულაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 25 სალომე გურგენაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 25 მარინე თურმანაული კომისიის წევრი                                    
18 25 მარინე ლილოვლიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 25 ასმათი ქინქლაძე კომისიის წევრი                                    
18 25 თამაზ ჩიტაია მოადგილე                                          

18 26 თამილა მარგოშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
18 26 ასმათ ბაღაკაშვილი კომისიის მდივანი                                  
18 26 გიორგი აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
18 26 ლეილა მარგოშვილი კომისიის წევრი                                    
18 26 შოთა მარგოშვილი კომისიის წევრი                                    
18 26 მაკა ალდამოვი კომისიის წევრი                                    
18 26 ეკა მარგოშვილი კომისიის წევრი                                    
18 26 მარინე ბათირაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 26 ამირანი მარგოშვილი კომისიის წევრი                                    
18 26 მედიკო მარგოშვილი კომისიის წევრი                                    
18 26 შალიკო მარგოშვილი კომისიის წევრი                                    
18 26 მაყვალა ქუშანაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 26 ლამარა მარგოშვილი მოადგილე                                          

18 27 გივი ბაიხოიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
18 27 მარიკა ყიზილაშვილი კომისიის მდივანი                                  
18 27 ნანა ვალაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 27 ქეთევან ხოსიკურიძე კომისიის წევრი                                    
18 27 ლილი უშარაული კომისიის წევრი                                    
18 27 თამარ შავხელიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 27 გიგო ცისკარიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 27 გელა ხადიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 27 ირაკლი არაბული კომისიის წევრი                                    
18 27 ნისა ბახტარიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 27 ანნა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
18 27 ანდრო ცისკარიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 27 ნანა ცისკარიშვილი მოადგილე                                          

18 28 კახა მამუკელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              



18 28 იზოლდა აბრამიშვილი კომისიის მდივანი                                  
18 28 ლელა ჩიტაია კომისიის წევრი                                    
18 28 ნინო დადალაური კომისიის წევრი                                    
18 28 მარიამი ტერტერაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 28 მაკა ქიტესაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 28 მარი როსებიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 28 ციური სამუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 28 ნათია ვარდოშვილი კომისიის წევრი                                    
18 28 მაია ტუგულაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 28 ნონა ძულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 28 ნინელი ხოხობაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 28 ცისმარი ტოხიშვილი მოადგილე                                          

18 29 ნანა ცისკარაული კომისიის თავმჯდომარე                              
18 29 ლელა ქიშოშვილი კომისიის მდივანი                                  
18 29 ლევან ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 29 ესმა ჩხუბიანაშვილი კომისიის წევრი                                    

18 29 ალექსანდრე ალექსანაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 29 ვერიკო მაილაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 29 ბადრი მოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 29 ჯულიეტა ქებურია კომისიის წევრი                                    
18 29 მაია ვაშაყმაძე კომისიის წევრი                                    
18 29 ია მანველიშვილი კომისიის წევრი                                    
18 29 ია მოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
18 29 დავით ქეთელაური კომისიის წევრი                                    
18 29 ბესარიონი ჭაბუკაშვილი მოადგილე                                          

19 1 ქეთევან ხარანაული კომისიის თავმჯდომარე                              
19 1 თამარ ზარიძე კომისიის მდივანი                                  
19 1 ლილი გედეშური კომისიის წევრი                                    
19 1 ჯენო მგელიაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 1 ლელა არაბული კომისიის წევრი                                    
19 1 მარი ლევერაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 1 მირზა სისაური კომისიის წევრი                                    
19 1 ხათუნა დიღმელიშვილი კომისიის წევრი                                    
19 1 თამაზი თამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 1 ვახტანგი ბაღიაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 1 მანანა მაჩურიშვილი კომისიის წევრი                                    



19 1 მინდია მგელიაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 1 ფატმან შუშანაშვილი მოადგილე                                          

19 2 ნანა დულუზაური კომისიის თავმჯდომარე                              
19 2 დარეჯან აბრამიშვილი კომისიის მდივანი                                  
19 2 ნელი გოჯიაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 2 ნინო ქარჩაიძე კომისიის წევრი                                    
19 2 მაია აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
19 2 დალი გიანაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 2 ნიკო ფაშურიშვილი კომისიის წევრი                                    
19 2 ნინო ბუწანკალური კომისიის წევრი                                    
19 2 ნინო მარაული კომისიის წევრი                                    
19 2 ნათია ზაქაიძე კომისიის წევრი                                    
19 2 ნინო ნინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 2 ლევან ჭურჭელაური კომისიის წევრი                                    
19 2 ლალი შარიფაშვილი მოადგილე                                          

19 3 ქეთევან ბეღანაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
19 3 სალომე ყურშავიშვილი კომისიის მდივანი                                  
19 3 თამილა ხუცურაული კომისიის წევრი                                    
19 3 ნელი არდაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
19 3 მარინა გიგაური კომისიის წევრი                                    
19 3 ელზა ბადურაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 3 მზია ზვიადაური კომისიის წევრი                                    
19 3 იზა ბაღდავაძე კომისიის წევრი                                    
19 3 დალი მერაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
19 3 მზია მოხევიშვილი კომისიის წევრი                                    
19 3 ციცინო სულიაური კომისიის წევრი                                    
19 3 არჩილ წიკლაური კომისიის წევრი                                    
19 3 გიორგი კოკოზაშვილი მოადგილე                                          

19 4 ნინო ცალხელიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
19 4 ნინო ქისტაური კომისიის მდივანი                                  
19 4 მარიამ ჩახმახაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 4 ლეილა სუხიაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 4 ნათელა ჯიმშიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 4 დავით მერებაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 4 მადონა გონჯილაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 4 გელოდი არაბული კომისიის წევრი                                    



19 4 ეთერი მერებაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 4 ალექსი აფციაური კომისიის წევრი                                    
19 4 ნადია ზურაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
19 4 მერცია წიკლაური კომისიის წევრი                                    
19 4 მევლუდ დიდებაშვილი მოადგილე                                          

19 5 თეიმურაზ ხუბაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
19 5 მაია დიდებაშვილი კომისიის მდივანი                                  
19 5 ზაზა წიკლაური კომისიის წევრი                                    
19 5 მზია ხუბაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 5 ეთერი გუჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 5 ანზორი მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
19 5 ნინო ქოჩიშვილი კომისიის წევრი                                    
19 5 ლამარა საბანაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 5 მზიური ბარამიძე კომისიის წევრი                                    
19 5 მზია ბედოშვილი კომისიის წევრი                                    
19 5 ლელა ზარიძე კომისიის წევრი                                    
19 5 ნაილე ქაცანაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 5 ოლეგ საბანაშვილი მოადგილე                                          

19 6 მაყვალა ბურდული კომისიის თავმჯდომარე                              
19 6 თინა ხიზანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
19 6 მარინე კარელიძე კომისიის წევრი                                    
19 6 გივი მარაული კომისიის წევრი                                    
19 6 ზურაბ ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
19 6 ლიანა ბადრახიშვილი კომისიის წევრი                                    
19 6 თამარ წიკლაური კომისიის წევრი                                    
19 6 მალხაზ ყურშავიშვილი კომისიის წევრი                                    
19 6 ნინო ახალაური კომისიის წევრი                                    
19 6 იზა ბურკვაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 6 ანნა ღეჩუაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 6 ლაშა ხიზანაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 6 ამელინა პატაშური მოადგილე                                          

19 7 გივი ჯაბანიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
19 7 ლალი ჭყრუნიშვილი კომისიის მდივანი                                  
19 7 ოლეგ ბალღიაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 7 ვახტანგ ჯაბანიშვილი კომისიის წევრი                                    
19 7 ელგუჯა მოსახლიშვილი კომისიის წევრი                                    



19 7 ალექსანდრე დულუზაური კომისიის წევრი                                    
19 7 ჰამლეტ ჯაბანიშვილი კომისიის წევრი                                    
19 7 ქეთევან ფხიკლეშვილი კომისიის წევრი                                    
19 7 მაია ფაშურიშვილი კომისიის წევრი                                    
19 7 აბესალომ ფოლადიშვილი კომისიის წევრი                                    
19 7 დავით ფხიკლეშვილი კომისიის წევრი                                    
19 7 ფატიმა ჯიოევი კომისიის წევრი                                    
19 7 კახა ჯაბანიშვილი მოადგილე                                          

19 8 იზა ბუჯიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
19 8 მზია ქაჩლიშვილი კომისიის მდივანი                                  
19 8 ლიურა სეთური კომისიის წევრი                                    
19 8 ემზარ რიგიშვილი კომისიის წევრი                                    
19 8 გრიშა გოჯიაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 8 ცირა ოთარაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 8 გიორგი დავითაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 8 კახი ალბუთაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 8 ნორა პატაშური კომისიის წევრი                                    
19 8 გვანცა სეთური კომისიის წევრი                                    
19 8 დარეჯან ყაყიჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 8 იაგო ჩხუტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 8 ზაზა ტიღინაშვილი მოადგილე                                          

19 9 მარიამი ღვინიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
19 9 დავით ფოლადიშვილი კომისიის მდივანი                                  
19 9 კარლო ცალუღელაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 9 ფიქრია ჩიტაური კომისიის წევრი                                    
19 9 თედო ჩიტაური კომისიის წევრი                                    
19 9 ნადია უშიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
19 9 ლევან ბუჭყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 9 ცირა ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
19 9 ზურაბ იორამაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 9 ქეთინო ლაგაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 9 სულამბერ სუარიშვილი კომისიის წევრი                                    
19 9 ერეკლე ცალუღელაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 9 ვალერიან თეთრუაშვილი მოადგილე                                          

19 10 ზვიად არაბული კომისიის თავმჯდომარე                              



19 10 ნუგზარ არაბული კომისიის მდივანი                                  
19 10 დავით ჭინჭარაული კომისიის წევრი                                    
19 10 ნინო ადუაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 10 ლაშა არაბული კომისიის წევრი                                    
19 10 ელენე რევაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
19 10 შალვა მოკვერაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 10 ნანა წყარუაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 10 ნაირა დულუზაური კომისიის წევრი                                    
19 10 ვაჟა სულხანიშვილი კომისიის წევრი                                    
19 10 ბესიკ ფილაური კომისიის წევრი                                    
19 10 ზურაბ ცალუღელაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 10 ზვიად მოკვერაშვილი მოადგილე                                          

19 11 ბადრი ჟიჟიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
19 11 თამარ ყელბერაშვილი კომისიის მდივანი                                  
19 11 გელა ბიჩინაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 11 ლალი სეთური კომისიის წევრი                                    
19 11 ია ზარიძე კომისიის წევრი                                    
19 11 ზეინაბ ქუცინაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 11 ნელი ბაფხოშვილი კომისიის წევრი                                    
19 11 მადონა ტუშური კომისიის წევრი                                    
19 11 ხათუნა არაბული კომისიის წევრი                                    
19 11 თედო ლეკვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 11 ემზარ მშვენიერიძე კომისიის წევრი                                    
19 11 ირმა წიკლაური კომისიის წევრი                                    
19 11 ეთერი ჭკადუა მოადგილე                                          

19 12 სოფო ღეჩუაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
19 12 ციური ქაჩლიშვილი კომისიის მდივანი                                  
19 12 ლიანა კუპრაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 12 სოფიო აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
19 12 ლიანა ცალუღელაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 12 ბელა შუშანაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 12 თამარ უშიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
19 12 თამარ ბაიაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 12 ქეთევან მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
19 12 ირინა გოჯიაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 12 გიული კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
19 12 შალვა ჭინჭარაული კომისიის წევრი                                    



19 12 ჯილდა გოდერძიშვილი მოადგილე                                          

19 13 მანანა მეჭიაური კომისიის თავმჯდომარე                              
19 13 ეკა ქაშიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
19 13 მათე მთიულიშვილი კომისიის წევრი                                    
19 13 რუსუდან მესაბლიშვილი კომისიის წევრი                                    
19 13 ფატი გორელაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 13 ეკატერინე ბიჩინაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 13 ეკა ბაიაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 13 ხათუნა ზარიძე კომისიის წევრი                                    
19 13 ქეთევან ბიჩინაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 13 თამარ იდუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 13 ხათუნი მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
19 13 ნათია ქართლელიშვილი კომისიის წევრი                                    
19 13 თინათინ ბაიაშვილი მოადგილე                                          

19 14 ნაირა ზარიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
19 14 ნინო გუგუჩაშვილი კომისიის მდივანი                                  
19 14 გიორგი კალანდარიშვილი კომისიის წევრი                                    
19 14 ნაირა იდუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 14 მანანა მოსახლიშვილი კომისიის წევრი                                    
19 14 ჯოჯიკი უნდილაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 14 მალხაზ მინდიკაური კომისიის წევრი                                    
19 14 ქეთევან სუხიაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 14 გია ბუჯიაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 14 ოთარ ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
19 14 მანანა ქურდაძე კომისიის წევრი                                    
19 14 თეიმურაზ წიკლაური კომისიის წევრი                                    
19 14 სევერი ბღარაშვილი მოადგილე                                          

19 15 ლეილა ბერძენიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
19 15 მზევინარ ბუჯიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
19 15 მინდია მთიულიშვილი კომისიის წევრი                                    
19 15 დარეჯან ბეჟანიშვილი კომისიის წევრი                                    
19 15 დავით ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
19 15 ნინო დობაძიშვილი კომისიის წევრი                                    
19 15 ლერი ბაიაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 15 მზაღო სუხიაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 15 ლეილა თეთრაული კომისიის წევრი                                    



19 15 ანიკო სუხიაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 15 ზვიად ჭინჭარაული კომისიის წევრი                                    
19 15 ლუიზა ხოსროშვილი კომისიის წევრი                                    
19 15 გინზარ ქავთარაძე მოადგილე                                          

19 16 რობერტ არდაზიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
19 16 ეთერი ქაჩლიშვილი კომისიის მდივანი                                  
19 16 მაია ცოცხალაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 16 იოსებ სისაური კომისიის წევრი                                    
19 16 შოთა ქაჩლიშვილი კომისიის წევრი                                    
19 16 ვარა ბოდაველი კომისიის წევრი                                    
19 16 ლალი ხუცურაული კომისიის წევრი                                    
19 16 ქეთევან ღვინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 16 ვანო არდაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
19 16 მარი გიანაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 16 გიორგი კახოშვილი კომისიის წევრი                                    
19 16 შორენა ჯიმშიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 16 მევლუდ ქაჩლიშვილი მოადგილე                                          

19 17 ნანული ხოჯაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
19 17 მერი ქერაული კომისიის მდივანი                                  
19 17 ნონა ქისტაური კომისიის წევრი                                    
19 17 გელა წიკლაური კომისიის წევრი                                    
19 17 ლია ავეტისოვი კომისიის წევრი                                    
19 17 მზაღო ბეკურაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 17 რუსუდან ხუცურაული კომისიის წევრი                                    
19 17 დავით ზარიძე კომისიის წევრი                                    
19 17 ლანა გედეხაური კომისიის წევრი                                    
19 17 მარიამი ჩოხელი კომისიის წევრი                                    
19 17 ზურაბ წიკლაური კომისიის წევრი                                    
19 17 ნინო წიკლაური კომისიის წევრი                                    
19 17 თამარ გაბიტაშვილი მოადგილე                                          

19 18 პავლე პატურაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
19 18 ეკატერინე შეთეკაური კომისიის მდივანი                                  
19 18 ქეთევან ლურსმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 18 გურამ მურღუევი კომისიის წევრი                                    
19 18 ვიგენტი პატურაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 18 ნანა სეთურიძე კომისიის წევრი                                    



19 18 ცირა გედეხაური კომისიის წევრი                                    
19 18 ზურაბ თათარაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 18 ტარიელ მამიაური კომისიის წევრი                                    
19 18 ციალა მამადაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 18 ილია შეთეკაური კომისიის წევრი                                    
19 18 ელიზბარ ხუმარაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 18 მარეხი ფხიკლეშვილი მოადგილე                                          

19 19 თამაზ ჭედილაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
19 19 იოსებ სიმონიშვილი კომისიის მდივანი                                  
19 19 თამილა კენკიშვილი კომისიის წევრი                                    
19 19 ნანული დათუაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 19 თეა მინდიკაური კომისიის წევრი                                    
19 19 ვაჟა ხახაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 19 დარეჯანი ყვინჩია კომისიის წევრი                                    
19 19 გიორგი წივილაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 19 ნოდარ ბიაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 19 ეკა სიაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 19 გულნარა ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
19 19 ელენე ჩოლოგაური კომისიის წევრი                                    
19 19 იოსებ ჯამაგიძე მოადგილე                                          

19 20 მარინა ხუცურაული კომისიის თავმჯდომარე                              
19 20 მაია წიკლაური კომისიის მდივანი                                  
19 20 მარიამი თაბაგარი კომისიის წევრი                                    
19 20 მზია ღვინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 20 ნანული ნიბლოშვილი კომისიის წევრი                                    
19 20 მაია ქუცნაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 20 მაყვალა ჯანგირაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 20 თამაზ ზაველური კომისიის წევრი                                    
19 20 გიორგი კიკვაძე კომისიის წევრი                                    
19 20 ქეთევან დავითაშვილი კომისიის წევრი                                    
19 20 თეა მოსეშვილი კომისიის წევრი                                    
19 20 მაია ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
19 20 იმედა შენგელია მოადგილე                                          

20 1 მაია გიუნაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 1 რუსუდან აბაშიძე კომისიის მდივანი                                  
20 1 მზია შათირიშვილი კომისიის წევრი                                    



20 1 დარიკო გვასალია კომისიის წევრი                                    
20 1 ნუნუ კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
20 1 შორენა თათიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 1 ნათია მახარაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 1 ლია ფორჩხიძე კომისიის წევრი                                    
20 1 ზინაიდა დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 1 დინარა მარტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 1 მაია როგავა კომისიის წევრი                                    
20 1 ცისანა ღვინჯილია კომისიის წევრი                                    
20 1 ქართლოს თათარაშვილი მოადგილე                                          

20 2 ელენე ბახტურიძე-ვაშაკიძისა კომისიის თავმჯდომარე                              
20 2 ნანა მჟავანაძე კომისიის მდივანი                                  
20 2 ქეთევან ზარიძე კომისიის წევრი                                    
20 2 თამაზ კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
20 2 აკაკი თუთბერიძე კომისიის წევრი                                    
20 2 ანჟელიკა ჯალაღონია კომისიის წევრი                                    
20 2 მაია გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 2 დალი შეთეკაური კომისიის წევრი                                    
20 2 თინათინი გაბეშია კომისიის წევრი                                    
20 2 მაია მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
20 2 ანა სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
20 2 მანანა შერმადინი კომისიის წევრი                                    
20 2 ლია მახარაშვილი მოადგილე                                          

20 3 ევტიხ ხაჩიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
20 3 ტატიანა ბუხტიაროვა კომისიის მდივანი                                  
20 3 გიორგი გაწერელია კომისიის წევრი                                    
20 3 სალომე გოგალაძე კომისიის წევრი                                    
20 3 ნანა შამუგია კომისიის წევრი                                    
20 3 ნონა აგლაძე კომისიის წევრი                                    
20 3 მაია ჩალაძე კომისიის წევრი                                    
20 3 მარიამი ასამბაძე კომისიის წევრი                                    
20 3 ეკატერინე გრიგოლია კომისიის წევრი                                    
20 3 მილენა ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
20 3 ლელა ყალიჩავა კომისიის წევრი                                    
20 3 პაატა ჭყოიძე კომისიის წევრი                                    
20 3 დარეჯან ჩიქოვანი მოადგილე                                          



20 4 ზურაბი ვაყელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 4 მარიამი ბიძინაშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 4 მარიამ აბულაძე კომისიის წევრი                                    
20 4 ვენერა ვეფხვაძე კომისიის წევრი                                    
20 4 რევაზ მორჩაძე კომისიის წევრი                                    
20 4 ლელა აბულაძე კომისიის წევრი                                    
20 4 სალომე კუჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 4 თეა ლომსიანიძე კომისიის წევრი                                    
20 4 ნონა კოღუა კომისიის წევრი                                    
20 4 თამარი მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 4 მაია ყულჯანიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 4 ირმა წკრიალაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 4 სალომე ქვათელაძე მოადგილე                                          

20 5 ირმა ედიშერაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 5 დარიკო ჯაბანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 5 ნოდარ ქურციკიძე კომისიის წევრი                                    
20 5 სალომე ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    

20 5 დარეჯანი
ნანობაშვილი-
კობახიძე კომისიის წევრი                                    

20 5 მადონა ჩალაძე კომისიის წევრი                                    
20 5 ირინე ვალაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 5 ნუნუ ხომასურიძე კომისიის წევრი                                    
20 5 ლალი გობეჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 5 გვანცა თაბუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 5 ხათუნა ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
20 5 ნინო ხელაშვილი კომისიის წევრი                                    

20 5 ალექსანდრე მამულაშვილი მოადგილე                                          

20 6 ნელი მეზვრიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 6 მაია მაღრაძე კომისიის მდივანი                                  
20 6 ბექა ქაშაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 6 მურმან კუხალაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 6 თინათინ მერაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 6 თინა მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
20 6 ნათია ვალაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 6 ირმა ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    



20 6 ზაური გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 6 ბონდო მენთეშაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 6 ელენე ტურიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 6 ხათუნა შერმადინი კომისიის წევრი                                    
20 6 გოჩა მაისურაძე მოადგილე                                          

20 7 ხათუნა ურუშაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
20 7 მაყვალა ხუროშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 7 ანუშ ქრისტოსტურიანი კომისიის წევრი                                    
20 7 ციური კიკნაველიძე კომისიის წევრი                                    
20 7 გიორგი მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
20 7 დავით თათარაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 7 პელაგია ლომაურიძე კომისიის წევრი                                    
20 7 თორნიკე ჯიშკარიანი კომისიის წევრი                                    
20 7 ნელი გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
20 7 ლევან გოცაძე კომისიის წევრი                                    
20 7 ტარიელ სპანდერაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 7 ელგუჯა ღვინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 7 მადლენა თითბერიძე მოადგილე                                          

20 8 ზურაბი ბჟალავა კომისიის თავმჯდომარე                              
20 8 ნინო შუშტაკაშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 8 გიორგი სვანიძე კომისიის წევრი                                    
20 8 ლიდა გვანცელაძე-ქაჯაია კომისიის წევრი                                    
20 8 ნინო გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 8 ქეთევანი ფიფია კომისიის წევრი                                    
20 8 ირმა აბრამიძე კომისიის წევრი                                    
20 8 ონგერი მახარაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 8 ლალი ალავერდაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 8 თამარ ბენაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 8 ლია ფანცხავა კომისიის წევრი                                    
20 8 ხათუნა წიკლაური კომისიის წევრი                                    
20 8 ხათუნა ბათირაშვილი მოადგილე                                          

20 9 ცირა გვარამია კომისიის თავმჯდომარე                              
20 9 დარიკო ტაბატაძე კომისიის მდივანი                                  
20 9 მარიამ ჯანანაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 9 მაკა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 9 ქეთევან ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    



20 9 ნანა ნადირაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 9 მარიამ გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 9 ია ჩიხრაძე კომისიის წევრი                                    
20 9 ირაკლი ბეჟაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 9 მარინა გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 9 ნაზი ჩხეტიანი კომისიის წევრი                                    
20 9 ნინო ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
20 9 ნანა ზირაქაძე მოადგილე                                          

20 10 ირმა ნატრაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
20 10 ეკა ჯალაღონია კომისიის მდივანი                                  
20 10 ნინო გუნიავა კომისიის წევრი                                    
20 10 ლეილა ქოქიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 10 ზვიად გავაშელი კომისიის წევრი                                    
20 10 ილია ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
20 10 ზემფირა ბოსტოღანაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 10 ია ბექაური კომისიის წევრი                                    
20 10 ვერიკო გრიგოლია კომისიის წევრი                                    
20 10 ნანი ლომინეიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 10 დარეჯან სოსელია კომისიის წევრი                                    
20 10 თიული ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    
20 10 ნატალია საგინაშვილი მოადგილე                                          

20 11 დიანა სახურია კომისიის თავმჯდომარე                              
20 11 ვერა ქემაშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 11 ლიანა ბეგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 11 ქეთევანი დიღმელიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 11 თამარ დვალიძე კომისიის წევრი                                    
20 11 ტაზაკული გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 11 კობა წიწილაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 11 ნარგიზი ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
20 11 თამარ აბაიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 11 ეკატერინე ნიკოლიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 11 ნანული ძაძამია კომისიის წევრი                                    
20 11 ქეთევან წვერავა კომისიის წევრი                                    
20 11 ნატალია ქემაშვილი მოადგილე                                          

20 12 რამაზ ჩადუნელი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 12 ნელი თამარაშვილი კომისიის მდივანი                                  



20 12 მირიანი ჯაშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 12 გვანცა ჟღენტი კომისიის წევრი                                    
20 12 მარიამ ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
20 12 ეკა ჯოხაძე კომისიის წევრი                                    
20 12 ნატო ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
20 12 იზოლდა ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
20 12 ქეთევან ზედელაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 12 მარინა კენკებაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 12 ირინა შალამბერიძე კომისიის წევრი                                    
20 12 ლამარა წიკლაური კომისიის წევრი                                    
20 12 მანანა რეხვიაშვილი მოადგილე                                          

20 13 ლალი ჯეთერიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 13 ეკა მეტრეველი კომისიის მდივანი                                  
20 13 თეა ბუწაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 13 თეონა ჯანგველაძე კომისიის წევრი                                    
20 13 ოლიკო ბოსტოღანაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 13 ლამარა პავლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 13 ვენერა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
20 13 როლანდი მოსეშვილი კომისიის წევრი                                    
20 13 ეთერი გუგულაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 13 თამილა ირემაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 13 ინდირა მატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 13 ნათელა ჩაყალაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 13 მაია არბოლიშვილი მოადგილე                                          

20 14 მანონი მაჭავარიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 14 ნინო სომხიშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 14 ხათუნა ზურაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 14 მამუკა ავალიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 14 თენგიზი ბჟალავა კომისიის წევრი                                    
20 14 მარინე გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
20 14 ბესიკი ნატმელაძე კომისიის წევრი                                    
20 14 ხატია პაპიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 14 ლიანა კალაძე კომისიის წევრი                                    
20 14 თამილა მენთეშაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 14 ნანა ჩაყალაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 14 ნინო ჩაჩანიძე კომისიის წევრი                                    
20 14 გივი შანიძე მოადგილე                                          



20 15 რიტა ხურციძე კომისიის თავმჯდომარე                              
20 15 ეკა კანთელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 15 ია ლომიძე კომისიის წევრი                                    
20 15 თამარი კორკოტაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 15 ანა კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
20 15 ლია ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
20 15 გიორგი ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
20 15 ნინო სეხნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 15 ნონა ასანიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 15 ეთერ ბეგოიძე კომისიის წევრი                                    
20 15 ქეთევან ფოლადაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 15 ეკატერინე ქადაგიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 15 ქეთევან გვარამია მოადგილე                                          

20 16 ია ხუციშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 16 ლენა ნაწიფაშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 16 ქეთევან ბოკუჩავა კომისიის წევრი                                    
20 16 ოლეგ დევნოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 16 თეა გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 16 მანანა ბეჟუაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 16 თეა კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
20 16 თემურ ფარცვანია კომისიის წევრი                                    
20 16 ასმიკ მახარობლიძე კომისიის წევრი                                    
20 16 თამარ ყაულაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 16 გიორგი ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
20 16 ეთერი ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
20 16 ცეზარ ხანოიანცი მოადგილე                                          

20 17 ფრიდონ ბუცხრიკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
20 17 მანანა ცოცხალაშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 17 სონა მუსაევა კომისიის წევრი                                    
20 17 ბაგრატი კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
20 17 თეონა კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
20 17 დავითი ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 17 ლიანა ოსიპიანი კომისიის წევრი                                    
20 17 მაია მელიქიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 17 ნათია გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
20 17 მეგი კობრავა კომისიის წევრი                                    



20 17 თეონა ყაულაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 17 ქსენია ჩიტიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 17 ზენარი ნოზაძე მოადგილე                                          

20 18 მანანა სეფიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 18 ინგა იმნაძე კომისიის მდივანი                                  
20 18 მარეხი ჭაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 18 მარიამი მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 18 ნანა გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 18 ლამარა ღუდუშაური კომისიის წევრი                                    
20 18 ნინო ჯიქია კომისიის წევრი                                    
20 18 ნათია სადღობელაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 18 მაკა ბარათაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 18 ნინო გოგინაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 18 ნინო მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
20 18 ნათელა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
20 18 ბონდო ქუბიაშვილი მოადგილე                                          

20 19 ხატია ბარბაქაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
20 19 ვერიკო ჯალაღონია კომისიის მდივანი                                  
20 19 ლელა პატარაია კომისიის წევრი                                    
20 19 ლილი ალანია კომისიის წევრი                                    
20 19 ლალი გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
20 19 ნინო ხატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 19 გვანცა ქემაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 19 თამარი თოდაძე კომისიის წევრი                                    
20 19 მანანა აფციაური კომისიის წევრი                                    
20 19 ინგა ახალკაცი კომისიის წევრი                                    
20 19 ნანი დვალაძე კომისიის წევრი                                    
20 19 ნათელა ზამბახიძე კომისიის წევრი                                    
20 19 თამარ ნადირაძე მოადგილე                                          

20 20 გიორგი ჩუბინიძე კომისიის თავმჯდომარე                              

20 20 ნინო
კერესელიძე-
მჭედლიშვილი კომისიის მდივანი                                  

20 20 გვანცა გათიკოევი კომისიის წევრი                                    
20 20 თამუნა ჭიალაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 20 ქეთევან გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 20 თინათინ გურაშვილი კომისიის წევრი                                    



20 20 მანანა ქათამიძე კომისიის წევრი                                    
20 20 ნაზიკო მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
20 20 თინათინ გოგინაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 20 გვანცა დემეტრაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 20 ლალი ივანაური კომისიის წევრი                                    
20 20 თეა ქევანაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 20 კახა მჭედლიშვილი მოადგილე                                          

20 21 ლევან ტურაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 21 ნანული დანელია კომისიის მდივანი                                  
20 21 ლალი უგრეხელიძე კომისიის წევრი                                    
20 21 ნანი მილდიანი კომისიის წევრი                                    
20 21 ჟენია კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
20 21 გურამ გოგიძე კომისიის წევრი                                    
20 21 საბა კოხრეიძე კომისიის წევრი                                    
20 21 მანანა ქევხიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 21 მარიამი გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 21 ნინო სურმავა კომისიის წევრი                                    
20 21 ირმა უგრეხელიძე კომისიის წევრი                                    
20 21 ლელა წურწუმია კომისიის წევრი                                    
20 21 ლაშა ჯოხაძე მოადგილე                                          

20 22 ზვიადი ჯმუხაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
20 22 სალომე გრიგალაშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 22 ლევან გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
20 22 რუსუდან ოდიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 22 სოფია ბებია კომისიის წევრი                                    
20 22 ლაშა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 22 ზაირა ბედიანაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 22 ნანა მარგიანი კომისიის წევრი                                    
20 22 ანა აბულაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 22 დავით ბეღელაძე კომისიის წევრი                                    
20 22 თემური ურჩუხიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 22 ნინო ჯანყარაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 22 ზურაბ ხისფეხიშვილი მოადგილე                                          

20 23 თეა ხარაიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 23 ნათელა ჭინჭარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 23 ინგა ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    



20 23 ქრისტინე აფხაზავა კომისიის წევრი                                    
20 23 გოჩა ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
20 23 ნუგზარი ძნელაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 23 ლია ქეცბაია კომისიის წევრი                                    
20 23 ჯუნა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
20 23 ქეთო ბურდულაძე კომისიის წევრი                                    
20 23 ნინო დემეტრაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 23 ოლეგ უგრეხელიძე კომისიის წევრი                                    
20 23 ნინო შუკვანი კომისიის წევრი                                    
20 23 ნინო დვალაშვილი მოადგილე                                          

20 24 თამაზი ზაზაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
20 24 ლიანა ნოზაძე კომისიის მდივანი                                  
20 24 ბადრი ბადრიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 24 ნუგზარი ბარამიძე კომისიის წევრი                                    
20 24 ცისანა კერესელიძე კომისიის წევრი                                    
20 24 ირმა ბუთურიშვილი კომისიის წევრი                                    

20 24 ეთერ ივანიძე-გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 24 ფატიმა დარსალია კომისიის წევრი                                    
20 24 ლელა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
20 24 ნუგზარი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
20 24 ნინო დვალი კომისიის წევრი                                    
20 24 ტარიელ თითმერია კომისიის წევრი                                    
20 24 დავით მღებრიშვილი მოადგილე                                          

20 25 იამზე დემურია კომისიის თავმჯდომარე                              
20 25 მანანა მუმლაძე კომისიის მდივანი                                  
20 25 მზია გაბინაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 25 ნონა ლაზარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 25 მამუკა მაჭანკალაძე კომისიის წევრი                                    
20 25 იმედა გაბიდაური კომისიის წევრი                                    
20 25 დავითი ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    
20 25 მაკა მაჭანკალაძე კომისიის წევრი                                    
20 25 ეთერი ლაპიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 25 ნატა რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 25 ნინო ტალახაძე კომისიის წევრი                                    
20 25 მაია ჩხარტიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 25 ლამარა ჩერქეზია მოადგილე                                          



20 26 მადონა კაჭარავა კომისიის თავმჯდომარე                              
20 26 ნანა კრენტაშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 26 გლახო აბაზოვი კომისიის წევრი                                    
20 26 მარიკა მურვანიძე კომისიის წევრი                                    
20 26 მარიამი ლოლაძე კომისიის წევრი                                    
20 26 იური ბუთურიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 26 თამარ ტალახაძე კომისიის წევრი                                    
20 26 ზურაბ მესხიძე კომისიის წევრი                                    
20 26 მაკა ავსაჯანიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 26 მაკა ბერაძე კომისიის წევრი                                    
20 26 მზექალა მღებრიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 26 გულნარა ჩხარტიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 26 თამარი მულაძე მოადგილე                                          

20 27 ხათუნა სილაგაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
20 27 მაგდა კაციტაძე კომისიის მდივანი                                  
20 27 ქეთევან წერეთელი კომისიის წევრი                                    
20 27 ცირა ბარამიძე კომისიის წევრი                                    
20 27 ელისო ქალდანი კომისიის წევრი                                    
20 27 მანანა ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 27 ლიკა მანდარია კომისიის წევრი                                    
20 27 ზაზა კობერიძე კომისიის წევრი                                    
20 27 ნათია ბუთლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 27 ნინო კვერნაძე კომისიის წევრი                                    
20 27 ნათია მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
20 27 ია წერეთელი კომისიის წევრი                                    
20 27 დარეჯანი ტარყაშვილი მოადგილე                                          

20 28 ლალი სოხაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
20 28 დიანა ხიჯაკაძე კომისიის მდივანი                                  
20 28 ია ცარციძე კომისიის წევრი                                    
20 28 მაია მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 28 ზვიად მესხი კომისიის წევრი                                    
20 28 სალომე ლებანიძე კომისიის წევრი                                    
20 28 სვეტლანა გავაშელიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 28 ლელა გოროზია კომისიის წევრი                                    
20 28 მაყვალა აფთარაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 28 გიორგი ბარძიმაშვილი კომისიის წევრი                                    



20 28 ნინო დვალაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 28 ილია ზედელაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 28 ზურაბი ჭეიშვილი მოადგილე                                          

20 29 გელა თამაზაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 29 მთვარისა ხუციშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 29 ნინო ჯაჭვაძე კომისიის წევრი                                    
20 29 რამაზი სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    
20 29 ავთანდილ ყაულაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 29 ეთერი ხალაძე კომისიის წევრი                                    
20 29 თამარი ბლიაძე კომისიის წევრი                                    
20 29 მანანა გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
20 29 ნარგიზ აბესაძე კომისიის წევრი                                    
20 29 ნათია თევდორაძე კომისიის წევრი                                    
20 29 გიორგი კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
20 29 დავით ხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 29 ბექარი სულაშვილი მოადგილე                                          

20 30 გურამ ღვინჯილია კომისიის თავმჯდომარე                              
20 30 თამარი ოტიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 30 თამარ კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
20 30 მაყვალა კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
20 30 ჯულიეტა პუტრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 30 ნარგიზა ხალაძე კომისიის წევრი                                    
20 30 რუსუდანი გელოვანი კომისიის წევრი                                    
20 30 ვალიკო ჭაჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 30 ლია ლომიძე კომისიის წევრი                                    
20 30 ნელი მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
20 30 დავითი შეყელაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 30 ირინე ხატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 30 ნინო ლაზარაშვილი მოადგილე                                          

20 31 კესო ჯიშკარიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 31 ანა გუგეშაშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 31 თამთა გვენეტაძე კომისიის წევრი                                    
20 31 ლევანი ლურსმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 31 ნინო კილაბერია კომისიის წევრი                                    
20 31 თამთა ინასარიძე კომისიის წევრი                                    
20 31 მაგული ოტიაშვილი კომისიის წევრი                                    



20 31 ლალი ბორცვაძე კომისიის წევრი                                    
20 31 ხათუნა დანელია კომისიის წევრი                                    
20 31 ხატია კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
20 31 ლალი ქევხიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 31 თამარი ცხოვრებოვი კომისიის წევრი                                    
20 31 მარიამი ყაჭეიშვილი მოადგილე                                          

20 32 გელა დავითაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 32 მზია თეთრაშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 32 ესმა მენთეშაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 32 როლანდი დანგაძე კომისიის წევრი                                    
20 32 თამთა კვიჟინაძე კომისიის წევრი                                    
20 32 ლელა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
20 32 ირინა ჟუჟნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 32 თამთა მარიამიძე კომისიის წევრი                                    
20 32 ნონა ბეგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 32 ირმა გათიკოევა კომისიის წევრი                                    
20 32 მარიამი სირაძე კომისიის წევრი                                    
20 32 ალბერტი სტეფანიანი კომისიის წევრი                                    
20 32 კახა ოტიაშვილი მოადგილე                                          

20 33 მალხაზი აბრამიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 33 ნანა ლაბაძე კომისიის მდივანი                                  
20 33 სალომე ვარდოსანიძე კომისიის წევრი                                    
20 33 ეკატერინე სულაძე კომისიის წევრი                                    
20 33 ქრისტინე კვიჟინაძე კომისიის წევრი                                    
20 33 ლევან ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 33 სალომე ღვინჯილია კომისიის წევრი                                    
20 33 მარინა ჟუჟნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 33 დარეჯან დარბაიძე კომისიის წევრი                                    
20 33 გულნაზი ლოჩოშვილი კომისიის წევრი                                    
20 33 როზა მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 33 დარიკო ჯავაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 33 ირაკლი თელაურიძე მოადგილე                                          

20 34 მაყვალა გოგალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
20 34 აზა კოჩაძე კომისიის მდივანი                                  
20 34 მარიამი აბულაძე კომისიის წევრი                                    
20 34 ეკა ჯანგველაძე კომისიის წევრი                                    



20 34 ნინო ჭეღელიძე კომისიის წევრი                                    
20 34 თეონა ლაგაზაური კომისიის წევრი                                    
20 34 გვანცა გუბელაძე კომისიის წევრი                                    
20 34 გვანცა მარტყოფიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 34 შაქრო გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 34 მიხეილი ენუქიძე კომისიის წევრი                                    
20 34 ნათია მირიანაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 34 გელა ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    
20 34 მარინა სიხარულიძე მოადგილე                                          

20 35 ნინო აბაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
20 35 დიანა თაბუკაშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 35 გელა ჩოხელი კომისიის წევრი                                    
20 35 ლილი მამულაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 35 ანნა დოლიძე კომისიის წევრი                                    
20 35 ლანა ქიმაძე კომისიის წევრი                                    
20 35 ეკა წიფიანი კომისიის წევრი                                    
20 35 ნათია ჯულაყიძე კომისიის წევრი                                    
20 35 თეონა თევზაძე კომისიის წევრი                                    
20 35 რატი თოდუა კომისიის წევრი                                    
20 35 გულიკო სვანიძე კომისიის წევრი                                    
20 35 ნანა ხარაიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 35 ანა წიკლაური მოადგილე                                          

20 36 მაგული ერისთავი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 36 მადონა კაპანაძე კომისიის მდივანი                                  
20 36 ნინო ტყემალაძე კომისიის წევრი                                    
20 36 ანა ხიზანიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 36 კახა მერებაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 36 ჟანა გოდერძიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 36 ნაზი ჯალაღონია კომისიის წევრი                                    
20 36 ლევანი მამულაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 36 თეონა გვენეტაძე კომისიის წევრი                                    
20 36 მანანა ერისთავი კომისიის წევრი                                    
20 36 როსტომი რაინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 36 ქეთევანი ფცქიალაძე კომისიის წევრი                                    
20 36 ნატალია ნატროშვილი მოადგილე                                          

20 37 ნორეტა გელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              



20 37 მანანა ფხალაძე კომისიის მდივანი                                  
20 37 მაია ივანიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 37 ნათელა ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 37 ნანა ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
20 37 რუსიკო დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
20 37 თეონა ჩაბრაძე კომისიის წევრი                                    
20 37 მაკა ბუხრაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 37 თეონა ილარიანი კომისიის წევრი                                    
20 37 ვახტანგი მდინარაძე კომისიის წევრი                                    
20 37 ლეილა ფიცხელაური კომისიის წევრი                                    
20 37 ფატიმა ღუდუმიძე კომისიის წევრი                                    
20 37 ხათუნა სებისკვერაძე მოადგილე                                          

20 38 კახაბერი ძინძიბაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
20 38 მარინა მაჭარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 38 ირინე მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
20 38 ნინო ჩლაჩიძე კომისიის წევრი                                    
20 38 გიორგი გოგრიჭიანი კომისიის წევრი                                    
20 38 ნანული მოდრეკილაძე კომისიის წევრი                                    
20 38 მარიამი ჭამიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 38 ბესიკი იმედაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 38 დავით გასიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 38 სიმონ ივანიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 38 მარიამ სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
20 38 ნატო ხატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 38 მზია ნოზაძე მოადგილე                                          

20 39 რუსუდან აბულაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
20 39 თამარა ბახუტაშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 39 მაია ჯეირანაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 39 ნინო გვალია კომისიის წევრი                                    
20 39 ციცინო კიკვაძე კომისიის წევრი                                    
20 39 გელა ივანიძე კომისიის წევრი                                    
20 39 თინათინი ლომსაძე კომისიის წევრი                                    
20 39 ირმა ინანაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 39 ნატალია გოხაძე კომისიის წევრი                                    
20 39 თათია ლორია კომისიის წევრი                                    
20 39 ნინო ქასაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 39 ლია ჩოხელი კომისიის წევრი                                    



20 39 მარინე თითბერიძე მოადგილე                                          

20 40 ნინო სულაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
20 40 ბელა გოცირიძე კომისიის მდივანი                                  
20 40 შალვა მამაცაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 40 კირილე გელავა კომისიის წევრი                                    
20 40 ქეთევან ცაბუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 40 ნონა მაზმიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 40 დიმიტრი რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
20 40 ნანული შარვაშიძე კომისიის წევრი                                    
20 40 თამარი გოგინაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 40 გიორგი კობაიძე კომისიის წევრი                                    
20 40 ნადეჟდა რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
20 40 ქეთევანი ჩოხელი კომისიის წევრი                                    
20 40 თომა ნახუცრიშვილი მოადგილე                                          

20 41 ვაჟა ბახტურიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
20 41 ხათუნა ჩიჩხაშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 41 ზურაბ მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
20 41 ქეთევანი სიდამონიძე კომისიის წევრი                                    
20 41 ნანა წყალობაძე კომისიის წევრი                                    
20 41 ციალა სალაია კომისიის წევრი                                    
20 41 მირანდა გომელაური კომისიის წევრი                                    
20 41 ზიელდა ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
20 41 ხათუნა ივანიძე კომისიის წევრი                                    
20 41 ვახტანგი ღელაღუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 41 შორენა ჩაველაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 41 დალი ციქუბაძე კომისიის წევრი                                    
20 41 გიორგი მუხრანელი მოადგილე                                          

20 42 ნოშრევან ჯამრიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 42 მადლენა გოგოლაძე კომისიის მდივანი                                  
20 42 ინგა ზურაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 42 მარი ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
20 42 ნინო ლონდარიძე კომისიის წევრი                                    
20 42 რევაზ გომელაური კომისიის წევრი                                    
20 42 ნინო ჯანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 42 მანანა ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
20 42 გვანცა ბოლოთაშვილი კომისიის წევრი                                    



20 42 ნინო კვირიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 42 ლია კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
20 42 ნინო მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 42 ნინო გელავა მოადგილე                                          

20 43 მამუკა ზანგალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
20 43 მერიკო ნათენაძე კომისიის მდივანი                                  
20 43 სალომე ჯოხაძე კომისიის წევრი                                    
20 43 ქეთევან მინდორაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 43 ეკა მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
20 43 თამილა ალადოშვილი კომისიის წევრი                                    
20 43 ნანა გაგაძე კომისიის წევრი                                    
20 43 ლაშა მამინაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 43 თამილა ნაცვლიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 43 ვახტანგ მამარდაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 43 ნატალია მირიანაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 43 პირიმზე ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
20 43 რუსუდან ზარიძე მოადგილე                                          

20 44 ნანა შურღულაია კომისიის თავმჯდომარე                              
20 44 სალომე ნაწიფაშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 44 ია ჩერქეზია კომისიის წევრი                                    
20 44 ბესიკ კუჭუხიძე კომისიის წევრი                                    
20 44 ნათია ლაბაძე კომისიის წევრი                                    
20 44 მაკა ოთარაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 44 მაგდა ბატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 44 ხათუნა დევნოსაძე კომისიის წევრი                                    
20 44 მეგი ავალიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 44 ნინო ჩაკუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 44 ბესიკი ცხადიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 44 ანი ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
20 44 ლიანა მაღლაკელიძე მოადგილე                                          

20 45 ნათელა ბირთველიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 45 მაია ქამუშაძე კომისიის მდივანი                                  
20 45 ნათელა ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
20 45 დავითი შერგელაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 45 ქეთევანი ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    
20 45 თამარ პავლიაშვილი კომისიის წევრი                                    



20 45 ბექა ბატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 45 ნატო ხაბულიანი კომისიის წევრი                                    
20 45 ნინო გოგრიჭიანი კომისიის წევრი                                    
20 45 ლანა თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
20 45 ქეთინო კოტეტიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 45 სოფიო რუხაძე კომისიის წევრი                                    
20 45 მირანდა ახვლედიანი მოადგილე                                          

20 46 მანანა ქამუშაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
20 46 ალბერტ გალსტიანი კომისიის მდივანი                                  
20 46 თამარ ყაულაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 46 ლუიზა ადანაია კომისიის წევრი                                    
20 46 ნინო ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    
20 46 ინგა ზაქარიაძე-ივანიძე კომისიის წევრი                                    
20 46 ვაჟა ადეიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 46 ნანული მგელაძე კომისიის წევრი                                    
20 46 მარიკა ბერიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 46 ხათუნა გაბოშვილი კომისიის წევრი                                    
20 46 სალომე გიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 46 მარინე თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
20 46 ეკატერინე ბირთველიშვილი მოადგილე                                          

20 47 თამარი კაპანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              

20 47 ნაზიბროლა ომარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 47 ეკატერინე მარიამიძე კომისიის წევრი                                    
20 47 თამარ კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
20 47 მაია ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
20 47 კახაბერი რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 47 თამარ მიქავა კომისიის წევრი                                    
20 47 ლიანა ბახსოლიანი კომისიის წევრი                                    
20 47 ლია ბარბლიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 47 ინგა დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
20 47 მზევინარი მალანია კომისიის წევრი                                    
20 47 იამზე შერგელაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 47 დარეჯანი ბუხრიკიძე მოადგილე                                          

20 48 ირმა კახნიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 48 ნონა ქვათაძე კომისიის მდივანი                                  



20 48 ეთერი ჩიხრაძე კომისიის წევრი                                    
20 48 ანა ხატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 48 ნონა კიპაროიძე კომისიის წევრი                                    
20 48 მანანა ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
20 48 ჯულიეტა ჩახუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 48 ნინო კაღაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 48 ციცინო გოშაძე კომისიის წევრი                                    
20 48 მადონა კახაძე კომისიის წევრი                                    
20 48 ზურაბ ღარიბაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 48 ბელა ძულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 48 როზა პაიჭაძე მოადგილე                                          

20 49 ნანი წურწუმია კომისიის თავმჯდომარე                              
20 49 ეკატერინე ლიპარტელიანი კომისიის მდივანი                                  
20 49 ლანა ჩოქური კომისიის წევრი                                    
20 49 მარიამ დეკანოიძე კომისიის წევრი                                    
20 49 მარიამი ლაგაზაური კომისიის წევრი                                    
20 49 ხატია ბაიდოშვილი კომისიის წევრი                                    
20 49 გულთამზე იაკობაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 49 თეა ნათობიძე კომისიის წევრი                                    
20 49 ელენე ომიაძე კომისიის წევრი                                    
20 49 ნინო ოსიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 49 დონარი შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
20 49 ვახტანგ ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
20 49 მარეხი ბეგაშვილი მოადგილე                                          

20 50 ზაზა ბადალაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 50 ინგა კვახაძე კომისიის მდივანი                                  
20 50 მიხეილ ურეკაძე კომისიის წევრი                                    
20 50 გურამი მიქაძე კომისიის წევრი                                    
20 50 ხატია ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
20 50 თამაზი მენაბდიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 50 ნინო ხუჯაძე კომისიის წევრი                                    
20 50 ნატალია აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 50 გელა ბუთხუზი კომისიის წევრი                                    
20 50 თამარი მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
20 50 რევაზ ციყელაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 50 გიორგი ჭამაური კომისიის წევრი                                    
20 50 ნინო თეთრაძე მოადგილე                                          



20 51 ეკატერინე ჯაჭვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
20 51 გვანცა მაისურაძე კომისიის მდივანი                                  
20 51 ანა ბაღაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 51 მადონნა ბითაროვა კომისიის წევრი                                    
20 51 მაია მენაბდიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 51 სოფიო ჯიქია კომისიის წევრი                                    
20 51 ანა მუჯირიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 51 ლელა ჭანკოტაძე კომისიის წევრი                                    
20 51 ლიანა ალთუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 51 ასმათ ზაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 51 დავითი კობახიძე კომისიის წევრი                                    
20 51 მეგი სარსევანიძე კომისიის წევრი                                    
20 51 მაია კაკიაშვილი მოადგილე                                          

20 52 ხათუნა წაქაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
20 52 ლალი შუბითიძე კომისიის მდივანი                                  
20 52 ნინო ციყელაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 52 თეა ფაჟავა კომისიის წევრი                                    
20 52 დიანა ბერეკაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 52 ლელა თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
20 52 მაია ჭანკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
20 52 თამარი დუგაროვი კომისიის წევრი                                    
20 52 ინგა შურა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 52 თეა ზაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 52 ცირა ომიაძე კომისიის წევრი                                    
20 52 ლილია ქოქიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 52 კახა შაშიაშვილი მოადგილე                                          

20 53 ზურაბი შანშიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 53 გიორგი ხარაზიშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 53 ცოტნე ჭითავა კომისიის წევრი                                    
20 53 ინგა ჩხეტიანი კომისიის წევრი                                    
20 53 მედულ დოლიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 53 თორნიკე თომაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 53 ნათელა ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
20 53 ელისო მიქაცაძე კომისიის წევრი                                    
20 53 ვახტანგი გაჩეჩილაძე კომისიის წევრი                                    



20 53 შორენა
გოგოლაძე-
სეხნიაშვილი კომისიის წევრი                                    

20 53 ნინო დოხნაძე კომისიის წევრი                                    
20 53 ხატია ღვაბერიძე კომისიის წევრი                                    
20 53 დიანა ვარდუაშვილი მოადგილე                                          

20 54 ლია კვახაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
20 54 ეთერი ივანიძე კომისიის მდივანი                                  
20 54 ნინო კანდელაკი კომისიის წევრი                                    
20 54 დავითი ხატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 54 ია ქოქიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 54 თამაზი ტურავა კომისიის წევრი                                    
20 54 მანანა ხარაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 54 თეონა ბასილაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 54 თინათინი ნავროზაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 54 ინგა ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
20 54 დავითი ჩაჩხიანი კომისიის წევრი                                    
20 54 თორნიკე ხევიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 54 დონარი ადეიშვილი მოადგილე                                          

20 55 დავით გრიგალაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 55 ქეთევან ანასაშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 55 მარიკა ჯაშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 55 ანზორ ზაზაძე კომისიის წევრი                                    
20 55 თამარ ბენდიანიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 55 ეთერი მურუსიძე კომისიის წევრი                                    
20 55 თამთა ბასილაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 55 სოფიო ბიჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 55 ნატალია გაბუნია კომისიის წევრი                                    
20 55 ქეთევანი ზაზაძე კომისიის წევრი                                    
20 55 თენგიზი სვარიძე კომისიის წევრი                                    
20 55 ნინო ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
20 55 ვასილ ქოქიაშვილი მოადგილე                                          

20 56 ბაბულია კვეზერელი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 56 მარიამი გოგინაშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 56 გიორგი გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 56 იაკობი მუზაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 56 ირმა იმნაძე კომისიის წევრი                                    



20 56 გიორგი ფულარიანი კომისიის წევრი                                    
20 56 ოთარ ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
20 56 აკაკი ძამაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 56 ია აბესაძე კომისიის წევრი                                    
20 56 ლეილა ალადაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 56 ლელა ბაიდოშვილი კომისიის წევრი                                    
20 56 ნანი ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
20 56 ანა გელაშვილი მოადგილე                                          

20 57 ლეონტი შიოშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 57 ელენე ბუჩუკური კომისიის მდივანი                                  
20 57 თეონა იაკობიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 57 ზაირა გოგიჩაიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 57 ზვიად მენაბდიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 57 ინგა ფერაძე კომისიის წევრი                                    
20 57 ინა ხომასურიძე კომისიის წევრი                                    
20 57 ელენე სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
20 57 ვლადიმერ კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
20 57 ნინო ნიკოლეიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 57 მანონი ციქუბაძე კომისიის წევრი                                    
20 57 ნინო ჯანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 57 მზია ფოცხვერაშვილი მოადგილე                                          

20 58 ნინო არჩვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
20 58 ნარგიზა გუგეშაშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 58 მამუკა ჩაჩხიანი კომისიის წევრი                                    
20 58 იზა გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
20 58 კახაბერ დემეტრაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 58 მარიამი ჭიღლაძე კომისიის წევრი                                    
20 58 ეთერი გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
20 58 ნონა ოთანაძე კომისიის წევრი                                    
20 58 ქეთევანი დევრისაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 58 ნინო კარგიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 58 ეკა ცენტერაძე კომისიის წევრი                                    

20 58 ვლადიმერი ცხოვრებაძე კომისიის წევრი                                    
20 58 რუსუდან ჯოჯუა მოადგილე                                          

20 59 ბესიკი რეხვიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              



20 59 ნატო ჯალაღონია კომისიის მდივანი                                  
20 59 ეკა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
20 59 ზაზა კვაჭაძე კომისიის წევრი                                    
20 59 ნათია ჭუმბაძე კომისიის წევრი                                    
20 59 თამარ ფაიქიძე კომისიის წევრი                                    
20 59 ნესტან ფანჩვიძე კომისიის წევრი                                    
20 59 ზურაბ გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 59 მარო გავაშელი კომისიის წევრი                                    

20 59 ავთანდილი დეკანოზიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 59 თამარი ირემაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 59 მარიამი ჯალაღონია კომისიის წევრი                                    
20 59 გოგუცა ნინიაშვილი მოადგილე                                          

20 60 მანანა ფრუიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
20 60 ეკატერინე გუგეშაშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 60 მარინა გოგრიჭიანი კომისიის წევრი                                    
20 60 ნინო მეშვილდიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 60 ლალი შერგელაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 60 მაია მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
20 60 რობიზონი ხალაძე კომისიის წევრი                                    
20 60 ნინო გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 60 მაია მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
20 60 ხათუნა ქურდაძე კომისიის წევრი                                    
20 60 ილია შონია კომისიის წევრი                                    
20 60 ეთერი ჭუმბაძე კომისიის წევრი                                    
20 60 ქეთევანი ნაკაშიძე მოადგილე                                          

20 61 ეკატერინე ნანიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 61 მარინა ინასარიძე კომისიის მდივანი                                  
20 61 ლალი ფერაძე-მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
20 61 ირმა უგრეხელიძე კომისიის წევრი                                    
20 61 მირზა გვარმიანი კომისიის წევრი                                    
20 61 ლელა ჩუთლაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 61 მამუკა ინაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 61 მადონა დარცმელია კომისიის წევრი                                    
20 61 ნინო გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 61 მაია გიგაური კომისიის წევრი                                    
20 61 ზვიადი მარიამიძე კომისიის წევრი                                    



20 61 ვენერა ონიანი კომისიის წევრი                                    
20 61 დარეჯანი ზედგინიძე მოადგილე                                          

20 62 ლია ელიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 62 ლია გოგსაძე კომისიის მდივანი                                  
20 62 ჯულიეტა აკოფაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 62 ნათია კაჭარავა კომისიის წევრი                                    
20 62 თეონა ცარციძე კომისიის წევრი                                    
20 62 თამარი წიწილაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 62 მაია მაკარიძე კომისიის წევრი                                    
20 62 ლელა აფციაური კომისიის წევრი                                    
20 62 ნანა ასათიანი კომისიის წევრი                                    
20 62 მარიამი აფციაური კომისიის წევრი                                    
20 62 თამარ ნარიმანიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 62 ია ქინქლაძე კომისიის წევრი                                    
20 62 მანანა ცხვედიაშვილი მოადგილე                                          

20 63 ლალი მჭედლიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 63 რევაზი გოგოლაძე კომისიის მდივანი                                  
20 63 ნატალია თანდილაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 63 ზურაბი ჩოხელი კომისიის წევრი                                    
20 63 მაია ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 63 მერაბი ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
20 63 მაყვალა მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    

20 63 ალექსანდრე გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 63 მალხაზ ალავერდაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 63 ამირანი მიქაძე კომისიის წევრი                                    
20 63 ნათია ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    
20 63 ია ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 63 ნინო კუდაშვილი მოადგილე                                          

20 64 გიორგი გურჩიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 64 თეონა გურჩიანი კომისიის მდივანი                                  
20 64 შორენა დილებაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 64 მზია კასრაძე კომისიის წევრი                                    
20 64 გიორგი მოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 64 მაია ცაავა კომისიის წევრი                                    
20 64 კახაბერ ლათიბაშვილი კომისიის წევრი                                    



20 64 ლია მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 64 სოფიკო გვაზავა კომისიის წევრი                                    
20 64 ლიზა გორგიშელი კომისიის წევრი                                    
20 64 სოფიკო გუჯაბიძე კომისიის წევრი                                    
20 64 ნანული მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
20 64 ლელა ბიჭაშვილი მოადგილე                                          

20 65 გიორგი შუკაკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
20 65 ლელა დორეული კომისიის მდივანი                                  
20 65 ია ხუცინაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 65 იანა დარბაიძე კომისიის წევრი                                    
20 65 იადა ჩაფიჩაძე კომისიის წევრი                                    
20 65 შოთა დემეტრაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 65 დავით ჩოქური კომისიის წევრი                                    
20 65 ეკა მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
20 65 იამზე მერაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 65 მარინე ჩანგელია კომისიის წევრი                                    
20 65 ნინო ჩაჩანიძე კომისიის წევრი                                    
20 65 ლევანი ცისკარავა კომისიის წევრი                                    
20 65 მეგი რუხაძე მოადგილე                                          

20 66 როსტომ კერესელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
20 66 ხათუნა ოტიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 66 სალომე კერესელიძე კომისიის წევრი                                    
20 66 მაია ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
20 66 ელგუჯა გაბრიელიძე კომისიის წევრი                                    
20 66 ქეთო ლომიძე კომისიის წევრი                                    
20 66 გუგული ვასაძე კომისიის წევრი                                    
20 66 დალი შარიქაძე კომისიის წევრი                                    
20 66 მარიანა ბერიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 66 შორენა გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 66 მადონა რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
20 66 იოსები რუხაძე კომისიის წევრი                                    
20 66 ნიკოლოზ ჩახვაძე მოადგილე                                          

20 67 მამუკა რუხაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
20 67 ია ჯალაღონია კომისიის მდივანი                                  
20 67 თეა თავშავაძე კომისიის წევრი                                    
20 67 ქართლოსი სამარგულიანი კომისიის წევრი                                    



20 67 ნანა ხიდურელი კომისიის წევრი                                    

20 67 ლამარა
ხარატოვი-
ნიკოლაიშვილი კომისიის წევრი                                    

20 67 იამზე მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
20 67 რაჟდენ ჯოჯუა კომისიის წევრი                                    
20 67 გურამი ბიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 67 ნელი გაბედავა კომისიის წევრი                                    
20 67 დავითი მთავრიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 67 ნინო უსტიმენკო კომისიის წევრი                                    
20 67 მელანო ლიპარტელიანი მოადგილე                                          

20 68 მადლენა შაინიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
20 68 სოფიკო ბიბილაშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 68 თამარი მეცხვარიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 68 ირმა ჩაჩხიანი კომისიის წევრი                                    
20 68 ლიკა გოცაძე კომისიის წევრი                                    
20 68 ლენა აბრამაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 68 ინდირა კორტავა კომისიის წევრი                                    
20 68 თამარი ტოგონიძე კომისიის წევრი                                    
20 68 თამარ გოგაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 68 დავითი თაბუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 68 მარინე ლემონჯავა კომისიის წევრი                                    
20 68 პაატა ნაზღაიძე კომისიის წევრი                                    
20 68 ელენე ჟვანია მოადგილე                                          

20 69 კობა კურტანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
20 69 ნანა ხატიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 69 გელა ქუმელაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 69 იზოლდა აბდალაძე კომისიის წევრი                                    
20 69 ინგა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
20 69 მზეჭაბუკი ცანავა კომისიის წევრი                                    
20 69 სოფიკო როსტოშვილი კომისიის წევრი                                    
20 69 მაკა საგინაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 69 ამირანი კახაბრიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 69 ეთერი კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
20 69 ნანა ოსეფაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 69 ლიანა ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 69 დავითი ივანიძე მოადგილე                                          



20 70 მევლუდი ლობჟანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
20 70 ნონა ღვინაშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 70 ზაზა ბერიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 70 ბაჩანა კარანაძე კომისიის წევრი                                    
20 70 არჩილი ჯანდიერი კომისიის წევრი                                    
20 70 მარიამი ფურელიანი კომისიის წევრი                                    
20 70 გიორგი გაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 70 თამარი იჩქითი კომისიის წევრი                                    
20 70 მედეია დოლენჯაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 70 სოფიკო თაბუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 70 მანანა კოჭლამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 70 თამარი ყაველაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 70 ლია ვეფხვაძე მოადგილე                                          

20 71 მაია შანშაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 71 ნაილი ღვამიჩავა კომისიის მდივანი                                  
20 71 მარინე მუქერია კომისიის წევრი                                    
20 71 ირაკლი მდივანი კომისიის წევრი                                    
20 71 ნანა ბაბლიძე კომისიის წევრი                                    
20 71 ბადრი ბაციკაძე კომისიის წევრი                                    
20 71 სოფიკო დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
20 71 მერი თედეშვილი კომისიის წევრი                                    
20 71 ნანა ბუაჩიძე კომისიის წევრი                                    
20 71 თამარი მამულაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 71 ნინო ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
20 71 მარიანა ტერ-პოღოსიანი კომისიის წევრი                                    
20 71 თეა ბაკურაძე მოადგილე                                          

20 72 დავით მეკარიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 72 მანანა შანშაშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 72 ნანა გოგრიჭიანი კომისიის წევრი                                    
20 72 ინგა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
20 72 ტარიელი კარანაძე კომისიის წევრი                                    
20 72 თამაზ ტურიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 72 ზვიად დვალაძე კომისიის წევრი                                    
20 72 ბორისი გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 72 თამუნა ლეკიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 72 მარინა მერაბიშვილი კომისიის წევრი                                    



20 72 სოფიო სტურუა კომისიის წევრი                                    
20 72 მადონა ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
20 72 ლევანი ბუაჩიძე მოადგილე                                          

20 73 ნათია როსტიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 73 ლია ცაბაძე კომისიის მდივანი                                  
20 73 თინათინ მუქერია კომისიის წევრი                                    
20 73 დალი შათირიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 73 გულიზა კოღუაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 73 მარინა ქუმსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 73 ნარგიზ არაბიძე კომისიის წევრი                                    
20 73 ირმა მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 73 ნანი ბასილია კომისიის წევრი                                    
20 73 მანანა გოგსაძე კომისიის წევრი                                    
20 73 ხათუნა ქუფარაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 73 ლამზირა შეყილაძე კომისიის წევრი                                    
20 73 დავით ასანიძე მოადგილე                                          

20 74 იზა ჯოჯუა კომისიის თავმჯდომარე                              
20 74 მარეხი თათრიშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 74 ირინა ზოზიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 74 თინა ლობჯანიძე კომისიის წევრი                                    
20 74 მაია ლაბაძე კომისიის წევრი                                    
20 74 აკაკი ელიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 74 თამარი ქირია კომისიის წევრი                                    
20 74 ნინო წიკლაური კომისიის წევრი                                    
20 74 ავთანდილ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
20 74 ვახტანგ ლომაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 74 გიორგი ხოსროშვილი კომისიის წევრი                                    
20 74 ეკატერინე ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
20 74 ნინო მელიქიძე მოადგილე                                          

20 75 ნანი გიორგაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 75 მაყვალა მესხიშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 75 მარიამი ბაღაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 75 ნიკოლოზ მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
20 75 დავითი გეთიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 75 თათია ჯანდიერი კომისიის წევრი                                    
20 75 ია ტარტარაშვილი კომისიის წევრი                                    



20 75 ხათუნა ბეგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 75 სალომე გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 75 ხათუნა კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
20 75 მარიამი ქუფარაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 75 მაია ხარებავა კომისიის წევრი                                    
20 75 გიგა ნერგაძე მოადგილე                                          

20 76 გიული მაისურაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
20 76 სოფიო მინდიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 76 ხატია სულაძე კომისიის წევრი                                    
20 76 ზურაბი ჯაჭვაძე კომისიის წევრი                                    

20 76 თეიმურაზი თაბორიძე კომისიის წევრი                                    
20 76 ეთერ შჩოლკა კომისიის წევრი                                    
20 76 თამაზ თაბორიძე კომისიის წევრი                                    
20 76 ნინო გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
20 76 გიორგი გოგრიჭიანი კომისიის წევრი                                    
20 76 თამთა გოგრიჭიანი კომისიის წევრი                                    
20 76 ნათელა ჩხუტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 76 ელისაბედ ციქუბაძე კომისიის წევრი                                    
20 76 ციალა მეგრელიშვილი მოადგილე                                          

20 77 ბექარი ქავთარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
20 77 მარინე შამუგია კომისიის მდივანი                                  
20 77 ნანა გოგრიჭიანი კომისიის წევრი                                    
20 77 ნელი კოტორაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 77 ნინო სურმავა კომისიის წევრი                                    
20 77 თეონა დავითაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 77 ნათია დევდარიანი კომისიის წევრი                                    
20 77 ლალი ასატურიან კომისიის წევრი                                    
20 77 ნანა ბაღაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 77 ქეთევანი ბექაური კომისიის წევრი                                    
20 77 მზიანა გელიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 77 ცისანა ხიზაძე კომისიის წევრი                                    
20 77 ნიკოლოზ ფოფხაძე მოადგილე                                          

20 78 გიორგი თაბუკაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 78 ნუნუ შოშიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 78 ნოდარი ბაღაშვილი კომისიის წევრი                                    



20 78 თეა ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
20 78 ლალი ჯანგირაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 78 ირაკლი ხაზალაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 78 მამუკა ჯახუა კომისიის წევრი                                    
20 78 მაია ტაბაღუა კომისიის წევრი                                    
20 78 ზაზა შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
20 78 ლელა ლომაძე კომისიის წევრი                                    
20 78 ანა ტლაშაძე კომისიის წევრი                                    
20 78 მარიამი ტლაშაძე კომისიის წევრი                                    
20 78 დავით აფციაური მოადგილე                                          

20 79 გიორგი ძამაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 79 ესმა ნოზაძე კომისიის მდივანი                                  
20 79 მაია დოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 79 ანა ლაცაბიძე კომისიის წევრი                                    
20 79 გიორგი გვარამაძე კომისიის წევრი                                    
20 79 მადონა ვერულაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 79 მიხეილი ჯანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 79 ელგუჯა ავალიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 79 ნანა გოგნაძე კომისიის წევრი                                    
20 79 მაკა მარტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 79 მადონა სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
20 79 ლეილა ხარანაული კომისიის წევრი                                    
20 79 ნონა ლორია მოადგილე                                          

20 80 მზია ბენაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 80 ეკა ბერიკაშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 80 თეა გარსენიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 80 თეა კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
20 80 ჯანო ჯანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 80 ხვიჩა თინიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 80 რუსუდან ბუჩუკური კომისიის წევრი                                    
20 80 ლელა ფაღავა კომისიის წევრი                                    
20 80 ნინო გრძელიძე კომისიის წევრი                                    
20 80 ვენერა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
20 80 იზოლდა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
20 80 ლამზირა ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
20 80 ცისნამი ბრეგვაძე მოადგილე                                          



20 81 თამარი ჯაჭვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
20 81 ელენე თხინვალელი კომისიის მდივანი                                  
20 81 ბექა კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
20 81 ლელა კეთილაძე კომისიის წევრი                                    
20 81 ქეთევან ილურიძე კომისიის წევრი                                    
20 81 დალი ალელიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 81 ლალი ბუხნიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 81 თეა მასხარაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 81 სოფიო არბოლიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 81 ჯულიეტა ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
20 81 ნინო გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
20 81 მადონა ნანიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 81 ეკა ლაზარაშვილი მოადგილე                                          

20 82 მაია თაბაგარი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 82 მარიამი მათიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 82 გიორგი ჩიგოგა კომისიის წევრი                                    
20 82 ვასილი ჯოხაძე კომისიის წევრი                                    
20 82 ნაირა კობახიძე კომისიის წევრი                                    
20 82 ანა ოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 82 მარიამი ომაიძე კომისიის წევრი                                    
20 82 სოფიკო ბარამაშვილი კომისიის წევრი                                    

20 82 ალექსანდრე აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
20 82 ნინო ლაზარაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 82 ლალი ტაბიძე კომისიის წევრი                                    
20 82 ფიქრია ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
20 82 მაია მულაძე მოადგილე                                          

20 83 ვაჟა შენგელია კომისიის თავმჯდომარე                              
20 83 ლელა კელენჯერიძე კომისიის მდივანი                                  
20 83 ზაირა ალახიაროვა კომისიის წევრი                                    
20 83 თამარი კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
20 83 თამილა ყაველაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 83 რაისა ოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 83 ლია რაზიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 83 თამარ აბაიაძე კომისიის წევრი                                    
20 83 ხათუნა ბაგალიშვილი კომისიის წევრი                                    



20 83 ლალი ბალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 83 ლელა ბორცვაძე კომისიის წევრი                                    
20 83 ნატო ლომიძე კომისიის წევრი                                    
20 83 ნანა ლომთათიძე მოადგილე                                          

20 84 გიორგი მეტრეველი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 84 ანა კალანდაძე კომისიის მდივანი                                  
20 84 სალომე გიგაური კომისიის წევრი                                    
20 84 ანა ბეშიძე კომისიის წევრი                                    
20 84 ხათუნა მურუსიძე კომისიის წევრი                                    
20 84 მანანა ფიცხელაური კომისიის წევრი                                    
20 84 გიორგი მანჩხაშვილი კომისიის წევრი                                    

20 84 ნანა ლომიძე-მეტრეველისა კომისიის წევრი                                    
20 84 მარია ალადაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 84 ნუნუ დორეული კომისიის წევრი                                    
20 84 მურად მასხარაშვილი კომისიის წევრი                                    

20 84 ნაზიბროლა რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 84 ცისანა დავითაშვილი მოადგილე                                          

20 85 ნინო შამუგია კომისიის თავმჯდომარე                              
20 85 მაგდა ოქრუაშვილი კომისიის მდივანი                                  
20 85 გიორგი მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
20 85 ირინა ჩოხელი კომისიის წევრი                                    
20 85 ნინო მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
20 85 თათია ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
20 85 თამარ ორჯონიკიძე კომისიის წევრი                                    
20 85 ნინო დარბაიძე კომისიის წევრი                                    
20 85 ინგა ბაღაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 85 ელენა მედიანიკ კომისიის წევრი                                    
20 85 ირაკლი რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 85 თეონა უთალიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 85 თორნიკე ქირია მოადგილე                                          

20 86 ლია ოდიშარია კომისიის თავმჯდომარე                              
20 86 რუსლან ომაროვი კომისიის მდივანი                                  
20 86 დავით მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
20 86 მელანია ნემსწვერიძე კომისიის წევრი                                    



20 86 ფიქრია ცუხიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 86 ფიქრია მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    
20 86 თორნიკე გორგიშელი კომისიის წევრი                                    
20 86 ეკატერინე ჩინჩალაძე კომისიის წევრი                                    
20 86 მაია გეორხელიძე კომისიის წევრი                                    
20 86 მარიამი კანტიძე კომისიის წევრი                                    
20 86 ქეთევან ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
20 86 ლელა ძაძამია კომისიის წევრი                                    
20 86 ნოდარი ქაჯაია მოადგილე                                          

20 87 მარიამი ოქრუაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
20 87 მანანა შეროზია კომისიის მდივანი                                  
20 87 მარეხი ბექაური კომისიის წევრი                                    
20 87 ფატი გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
20 87 ხატია ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
20 87 მამუკა მუსელიანი კომისიის წევრი                                    
20 87 ლევან ქაჯაია კომისიის წევრი                                    
20 87 მარია თხელიძე კომისიის წევრი                                    
20 87 მარიამი დანელია კომისიის წევრი                                    
20 87 ლეილა მონადირიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 87 ეთერი ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
20 87 გიორგი შავშიშვილი კომისიის წევრი                                    
20 87 ცირა კანკია მოადგილე                                          

21 1 მაია ეგაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
21 1 ქეთევან ბეჟანიშვილი კომისიის მდივანი                                  
21 1 ლიანა კვეკვესკირი კომისიის წევრი                                    
21 1 მატანად ფაშაევა კომისიის წევრი                                    
21 1 საბინა გასიმოვა კომისიის წევრი                                    
21 1 ნესტან ქურასბედიანი კომისიის წევრი                                    
21 1 ზაზა ხარაიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 1 ინგა ხარაიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 1 ხათუნა გზირიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 1 ფაზილ ბაირამოვი კომისიის წევრი                                    
21 1 თეა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 1 თამარ ნარმანია კომისიის წევრი                                    
21 1 ნაირა ბაბლუანი მოადგილე                                          

21 2 გელა კარტოზია კომისიის თავმჯდომარე                              



21 2 ზარიფა სამედოვა კომისიის მდივანი                                  
21 2 ამალია მანსუროვა კომისიის წევრი                                    
21 2 ნინო ზარანდია კომისიის წევრი                                    
21 2 ზულეიხა ოსმანოვა კომისიის წევრი                                    
21 2 მანანა თედორაძე კომისიის წევრი                                    
21 2 გურგენ ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    
21 2 ჯაბა ჩაჩანიძე კომისიის წევრი                                    
21 2 ჯონი ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
21 2 რუხსარა ეფენდიევა კომისიის წევრი                                    
21 2 ზვიადი პერტაია კომისიის წევრი                                    
21 2 შადური შუკვანი კომისიის წევრი                                    
21 2 თამარ ღვინჯილია მოადგილე                                          

21 3 ფლორა ნეიმატოვა კომისიის თავმჯდომარე                              
21 3 ინეზა ჩარკვიანი კომისიის მდივანი                                  
21 3 ნაზო შამათავა კომისიის წევრი                                    

21 3 გიულნარა ჯაფაროვა-ზეინალოვა კომისიის წევრი                                    
21 3 ამინა ნურიევა კომისიის წევრი                                    
21 3 ლილიანა ონიანი კომისიის წევრი                                    
21 3 მანოლა გველებიანი კომისიის წევრი                                    
21 3 მაკა ონიანი კომისიის წევრი                                    
21 3 მარგარიტა გეორგიზოვა კომისიის წევრი                                    
21 3 ნაზილა კასუმოვი კომისიის წევრი                                    
21 3 ზულფია მუსაევა კომისიის წევრი                                    
21 3 ულვია მუსაევა კომისიის წევრი                                    
21 3 მარინა კარანაძე მოადგილე                                          

21 4 ნანა თარალაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 4 ქეთევან კერესელიძე კომისიის მდივანი                                  
21 4 დარეჯან ზანგურაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 4 ელისო ქარდავა კომისიის წევრი                                    
21 4 ინგა ელიავა კომისიის წევრი                                    
21 4 ნინო ონიანი კომისიის წევრი                                    
21 4 რუსუდან ჯიშკარიანი კომისიის წევრი                                    
21 4 მარინა ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
21 4 ნანა სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
21 4 მარეხი გოგიძე კომისიის წევრი                                    
21 4 გურამი მაზაშვილი კომისიის წევრი                                    



21 4 ნინო მინაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 4 გურამი ზურაბიანი მოადგილე                                          

21 5 ლეილა თავაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
21 5 ჯეირან მუტალიბ-ზადე კომისიის მდივანი                                  
21 5 მუბარის მამედოვი კომისიის წევრი                                    
21 5 სალომე ელბაქიძე კომისიის წევრი                                    
21 5 დარეჯან ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
21 5 კახა ხვიბლიანი კომისიის წევრი                                    
21 5 ლია გოჩიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 5 ნინო ჯანხოთელი კომისიის წევრი                                    
21 5 გიორგი გუჯეჯიანი კომისიის წევრი                                    

21 5 მზევინარ რატიანი- გოდერიძე კომისიის წევრი                                    
21 5 ნინო ცისკარიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 5 თენგიზ ხარძიანი კომისიის წევრი                                    
21 5 რუსუდან გაბეჩავა მოადგილე                                          

21 6 მახმუდ მეხტიევი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 6 ნინა ფერცულიანი კომისიის მდივანი                                  
21 6 ლალი გოგოხია კომისიის წევრი                                    
21 6 ზაქარია რაგიმოვი კომისიის წევრი                                    
21 6 ვაგიფ ისკანდაროვი კომისიის წევრი                                    
21 6 ნუნუ ნიგურიანი კომისიის წევრი                                    
21 6 თამარ ჩალაძე კომისიის წევრი                                    
21 6 გიორგი კარტოზია კომისიის წევრი                                    
21 6 ლორეტა უშხვანი კომისიის წევრი                                    
21 6 მამედ იუსუბოვი კომისიის წევრი                                    
21 6 ლამზირა კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
21 6 დავით მეხტიევი კომისიის წევრი                                    
21 6 ჯამბულ რატიანი მოადგილე                                          

21 7 ომარ ზურაბიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 7 მეჰრიბან მამედოვა კომისიის მდივანი                                  
21 7 თაბრიზი ალიევი კომისიის წევრი                                    
21 7 ლევან მატკავა კომისიის წევრი                                    
21 7 დემური ჯანხოთელი კომისიის წევრი                                    
21 7 ეთერი აფაქიძე კომისიის წევრი                                    
21 7 თემური ზურაბიანი კომისიის წევრი                                    



21 7 სოფიკო ფერცულიანი კომისიის წევრი                                    
21 7 კოლია ონიანი კომისიის წევრი                                    
21 7 ეკა თოლორაია კომისიის წევრი                                    
21 7 ვაგიფ მეხტიევი კომისიის წევრი                                    
21 7 ნადეჟდა პატარკაძე კომისიის წევრი                                    
21 7 ელშად გასანოვი მოადგილე                                          

21 8 ლალა დადეშქელიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 8 ელისო ლომთაძე კომისიის მდივანი                                  
21 8 ჯუმბერი მახათაძე კომისიის წევრი                                    
21 8 გიორგი მოხევიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 8 ლეილა ფათრეკაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 8 ნანა გუგუსიანი კომისიის წევრი                                    
21 8 ლილი ხაბულიანი კომისიის წევრი                                    
21 8 ქეთევანი გაგლოშვილი კომისიის წევრი                                    
21 8 თინა აფრასიძე კომისიის წევრი                                    
21 8 თეონა გასვიანი კომისიის წევრი                                    
21 8 მაია გულბანი კომისიის წევრი                                    
21 8 ეკატერინე კახიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 8 ცისანა ლუკავა-ონიანი მოადგილე                                          

21 9 მთვარისა გულბანი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 9 ნანა ხარძიანი კომისიის მდივანი                                  
21 9 ფარზან მანსუროვი კომისიის წევრი                                    
21 9 ბელა შენგელია კომისიის წევრი                                    
21 9 ლელა ჩანქსელიანი კომისიის წევრი                                    
21 9 ნუნუ ფულერიანი კომისიის წევრი                                    
21 9 ლია ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    
21 9 ნინო ჯანხოთელი კომისიის წევრი                                    
21 9 ნატო გასვიანი კომისიის წევრი                                    
21 9 თამარიანა დავიდოვა კომისიის წევრი                                    
21 9 ნინო ზუბაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 9 ჟანა მარკოსიანი კომისიის წევრი                                    
21 9 ზოია ცირდავა მოადგილე                                          

21 10 აბასკულუ ისმაილოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 10 აგშინ შამილოვი კომისიის მდივანი                                  
21 10 ვუგარ აბდულაევი კომისიის წევრი                                    
21 10 იმდად ბულუდოვი კომისიის წევრი                                    



21 10 გუსეინხან ბაირამოვი კომისიის წევრი                                    
21 10 მაია ჭოხონელიძე კომისიის წევრი                                    
21 10 ლევანი ორველაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 10 ვაჟა ჩიტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 10 ბახრუზ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
21 10 ხათუნა ბოღლოციშვილი კომისიის წევრი                                    
21 10 აზიზ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
21 10 მუხტარ მარდანოვი კომისიის წევრი                                    
21 10 სეიფადინ გუსეინოვი მოადგილე                                          

21 11 ფახრად ბაკიროვი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 11 ელნარა შამილოვა კომისიის მდივანი                                  
21 11 ირინა ლებედინსკაია კომისიის წევრი                                    
21 11 ალადდინ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
21 11 ალახვერდი გარაბაგლი კომისიის წევრი                                    
21 11 ხათუნა ფურელიანი კომისიის წევრი                                    
21 11 მერაბი ოჩიაური კომისიის წევრი                                    
21 11 ალექსი სტეფანაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 11 ისმაილ გუსეინოვი კომისიის წევრი                                    
21 11 რუსუდან გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
21 11 რათხან იაგუბოვი კომისიის წევრი                                    
21 11 სვეტლანა მეხტიევა კომისიის წევრი                                    
21 11 ალახვერდი შამილოვი მოადგილე                                          

21 12 ასკერ მუსაევი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 12 მთვარისა ბაბაჯანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
21 12 ტუდჟარ კარიმოვი კომისიის წევრი                                    
21 12 კურბან შახვერდოვი კომისიის წევრი                                    

21 12 ხალხვერდი კასუმოვი კომისიის წევრი                                    
21 12 ქეთევანი სოხაძე კომისიის წევრი                                    
21 12 როსტომი ექიზაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 12 არჩილი ეპიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 12 სახიბ ხანმამედოვი კომისიის წევრი                                    
21 12 რახიბ ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
21 12 ალამდარ ნურიევი კომისიის წევრი                                    
21 12 გულნარა სონგულიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 12 გამიდ ალიევი მოადგილე                                          



21 13 ნოდარი ქავთარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
21 13 სოფიკო ბუთურიშვილი კომისიის მდივანი                                  
21 13 ნინო ჩოქური კომისიის წევრი                                    
21 13 თამარი მძელური კომისიის წევრი                                    
21 13 ნინო მძელური კომისიის წევრი                                    
21 13 ნანი წიკლაური კომისიის წევრი                                    
21 13 მარინე მძელური კომისიის წევრი                                    
21 13 თეა წიკლაური კომისიის წევრი                                    
21 13 თამარი მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
21 13 მაია ქენქაძე კომისიის წევრი                                    
21 13 ნანა წიკლაური კომისიის წევრი                                    
21 13 ია ჯანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 13 დავით ნარიმანიძე მოადგილე                                          

21 14 ეთერი ფიდაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 14 ირმა ბეჟიტაშვილი კომისიის მდივანი                                  
21 14 გიორგი მაღალდაძე კომისიის წევრი                                    
21 14 ბარბარე ფურცელაძე კომისიის წევრი                                    
21 14 ელისო წივილაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 14 თამარ ილარიანი კომისიის წევრი                                    
21 14 ნათია აკოფაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 14 დიანა ლეკიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 14 ირინე გავაშელიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 14 თინათინ ბიძინაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 14 ლია კუნელაური კომისიის წევრი                                    
21 14 ეკატერინე ცხოვრებაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 14 მზია ბეჟიტაშვილი მოადგილე                                          

21 15 ნატო კუნელაური კომისიის თავმჯდომარე                              
21 15 თამარი ბურდული კომისიის მდივანი                                  
21 15 ოფელია სადიკოვა კომისიის წევრი                                    
21 15 გელა გელიაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 15 ელზა კორახაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 15 იზა საგინაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 15 მირიანი თეთრაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 15 ციური ლეკიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 15 თეონა ავქაფაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 15 ლია მამუკაშვილი კომისიის წევრი                                    



21 15 ნანა მამუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 15 ნელი მამუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 15 ნინო გუგუნაშვილი მოადგილე                                          

21 16 ჯემალ თურმანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
21 16 მარინა ბერაძე კომისიის მდივანი                                  
21 16 სანდრო მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    
21 16 ლიანა ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
21 16 მზისადარი დავითაძე კომისიის წევრი                                    
21 16 ინა ჯიმშერაძე კომისიის წევრი                                    
21 16 ვერა ზალევსკაია კომისიის წევრი                                    
21 16 თეონა იმედაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 16 ზეინაბი აბულაძე კომისიის წევრი                                    
21 16 ირაკლი გოგუა კომისიის წევრი                                    
21 16 ხათუნა თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
21 16 დალი ციხისელი კომისიის წევრი                                    
21 16 ხათუნა ბერიძე მოადგილე                                          

21 17 მარიამ ზითანიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 17 მაია ჭინჭარაული კომისიის მდივანი                                  
21 17 გიორგი ჯაჭვაძე კომისიის წევრი                                    
21 17 ეკა მღებრიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 17 იოსებ საათაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 17 ნათელა ზედგინიძე კომისიის წევრი                                    

21 17 ალექსანდრე ლომდარიძე კომისიის წევრი                                    
21 17 ნათელა ჭინჭარაული კომისიის წევრი                                    
21 17 ირაკლი ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
21 17 ნოდარი ნათენაძე კომისიის წევრი                                    
21 17 თინათინ სადღობელაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 17 თამარი ჩოხელი კომისიის წევრი                                    
21 17 მაია წიკლაური მოადგილე                                          

21 18 ლია ნებუნიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 18 ია მაჩხაშვილი კომისიის მდივანი                                  
21 18 დავითი ივანიძე კომისიის წევრი                                    
21 18 ნინო გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 18 სოფიო ლონდარიძე კომისიის წევრი                                    
21 18 ნონა კომლაძე კომისიის წევრი                                    



21 18 მანანა ფერაძე კომისიის წევრი                                    
21 18 ნატო მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 18 ლამარა ალელიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 18 ნინო აფციაური კომისიის წევრი                                    
21 18 მაია ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
21 18 ნინო ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
21 18 ია ფანჯაკიძე მოადგილე                                          

21 19 ნაირა ჩაფიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
21 19 ცირა ჯვარიძე კომისიის მდივანი                                  
21 19 თათია ჩიტაძე კომისიის წევრი                                    
21 19 ლია ჭინჭარაული კომისიის წევრი                                    
21 19 ლია ჯაჭვაძე კომისიის წევრი                                    
21 19 რუსუდან ინასარიძე კომისიის წევრი                                    
21 19 თამარი ჩაფიძე კომისიის წევრი                                    
21 19 ხათუნა რობიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 19 კარლო არევაძე კომისიის წევრი                                    
21 19 სალომე კალაიჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 19 გაგა ჭანტურიძე კომისიის წევრი                                    
21 19 გიორგი ჭიჭაძე კომისიის წევრი                                    
21 19 ბესიკი ფირალიშვილი მოადგილე                                          

21 20 ქეთევან ბერიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 20 მაია სიჭინავა კომისიის მდივანი                                  
21 20 ნინო დარსაველიძე კომისიის წევრი                                    
21 20 ნინო ლონდარიძე კომისიის წევრი                                    
21 20 სალომე წიკლაური კომისიის წევრი                                    
21 20 მანანა ზუბაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 20 ეთერ წიკლაური კომისიის წევრი                                    
21 20 ნანა ლაბაძე კომისიის წევრი                                    
21 20 ლევანი ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
21 20 მარინა ტივაძე კომისიის წევრი                                    
21 20 ნინო ხარატიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 20 ამირანი ხარშილაძე კომისიის წევრი                                    
21 20 მზია ჭანტურიძე მოადგილე                                          

21 21 ნესტანი კიბაბიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
21 21 ეკა მანუჩაროვა კომისიის მდივანი                                  
21 21 აიდინ ახმედოვი კომისიის წევრი                                    



21 21 მაგამედ ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
21 21 სატდარხან გასანოვი კომისიის წევრი                                    
21 21 მანანა კურტანიძე კომისიის წევრი                                    
21 21 შაკირ იბრაგიმოვი კომისიის წევრი                                    
21 21 მანანა ბახბახიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 21 ახმედ ალახვერანოვი კომისიის წევრი                                    
21 21 ბადრადინ ვალიევი კომისიის წევრი                                    
21 21 ელბიახ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
21 21 აკბარ ომაროვი კომისიის წევრი                                    
21 21 ადალატ მუსაევი მოადგილე                                          

21 22 ისიმხან მუსაევი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 22 დიანა ზანდარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
21 22 ჯახანგირ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
21 22 აიდინ ახმედოვი კომისიის წევრი                                    
21 22 რომან ხარძიანი კომისიის წევრი                                    
21 22 ჩინგიზხან კაზიევი კომისიის წევრი                                    
21 22 გელა ავალიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 22 ნატალია ირემაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 22 სევდა მუსაევა კომისიის წევრი                                    
21 22 ხატამ ომაროვი კომისიის წევრი                                    
21 22 ლალი ონიანი კომისიის წევრი                                    
21 22 თამარ ქალდანი კომისიის წევრი                                    

21 22 სულთანალი ნაგიევი მოადგილე                                          

21 23 შიო შიოშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 23 რიმა ფარეშიშვილი კომისიის მდივანი                                  
21 23 ლიკა თათუხაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 23 ანა რცხილაძე კომისიის წევრი                                    

21 23 მაია
ბადრიძე-
მინდიაშვილი კომისიის წევრი                                    

21 23 რუსუდან სუხიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 23 გიორგი ბანძელაძე კომისიის წევრი                                    
21 23 ვენერცია გუგუსიანი კომისიის წევრი                                    
21 23 თეა გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 23 ნატალია თათუხაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 23 ქეთევან ნარგიზაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 23 მანანა ხახვიაშვილი კომისიის წევრი                                    



21 23 მერაბი ძმანაშვილი მოადგილე                                          

21 24 კობა გოგიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 24 მზია მერაბიშვილი კომისიის მდივანი                                  
21 24 თამთა თაქთაქიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 24 ფიქრია მამულაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 24 პაატა იაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 24 ლია მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 24 შენგელი იაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 24 ეკატერინე გუჩუა კომისიის წევრი                                    
21 24 ბადრი ერაძე კომისიის წევრი                                    
21 24 ნათია ვარდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 24 ნანული კიკოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 24 ლეილა ლალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 24 ზურაბი ავალიშვილი მოადგილე                                          

21 25 აგალი ბახტიაროვი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 25 ნურიდა ნეიმატოვა კომისიის მდივანი                                  
21 25 რაშად რუსტამოვ კომისიის წევრი                                    

21 25 დუნიახანუმ გუმბათოვა კომისიის წევრი                                    
21 25 სოლმაზ ნასრულაევა კომისიის წევრი                                    
21 25 ქეთო ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    
21 25 ლალა გუსეინოვა კომისიის წევრი                                    
21 25 ეროსი ქალდანი კომისიის წევრი                                    
21 25 იაზაგიულ გასანოვა კომისიის წევრი                                    
21 25 სახიბ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
21 25 ბახრამ სადიკოვი კომისიის წევრი                                    
21 25 კიფაიატ შახვერდოვა კომისიის წევრი                                    
21 25 რამაზი ცალქალამანიძე მოადგილე                                          

21 26 მისირ ხალილოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 26 ხათუნა აბრამიშვილი კომისიის მდივანი                                  
21 26 შამშად მამედოვი კომისიის წევრი                                    
21 26 ბელა უგულავა კომისიის წევრი                                    
21 26 კუნაი ველიევა კომისიის წევრი                                    
21 26 შოთა ონიანი კომისიის წევრი                                    
21 26 გიორგი რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
21 26 გურამი ნათაძე კომისიის წევრი                                    



21 26 ატირნაზ ახმედოვა კომისიის წევრი                                    
21 26 რაშიდ ეიუბოვი კომისიის წევრი                                    
21 26 იაშარ იუსუბოვი კომისიის წევრი                                    
21 26 სევილ ნასრულაევა კომისიის წევრი                                    
21 26 ნორასტა გასანოვა მოადგილე                                          

21 27 ასმათ გერგედავა კომისიის თავმჯდომარე                              
21 27 გურანდა დუნდუა კომისიის მდივანი                                  
21 27 პარვაზ მამედოვა კომისიის წევრი                                    
21 27 ნამიკ ზეინალოვი კომისიის წევრი                                    
21 27 ფარიზ კიალბიევი კომისიის წევრი                                    
21 27 ლევანი ავალიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 27 ნეზრინი გასანოვა კომისიის წევრი                                    
21 27 ირაკლი მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
21 27 რაგიმ იბრაგიმოვი კომისიის წევრი                                    
21 27 ტოფიკ კარაევი კომისიის წევრი                                    
21 27 ირინე ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
21 27 თამარი სეთურიძე კომისიის წევრი                                    
21 27 ავთანდილ სოფრომაძე მოადგილე                                          

21 28 დოდო ბერაია კომისიის თავმჯდომარე                              
21 28 თამარი ნიჟარაძე კომისიის მდივანი                                  
21 28 სოფიკო ლალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 28 ნათო არქანია კომისიის წევრი                                    
21 28 მთვარისა ფანგანი კომისიის წევრი                                    
21 28 თემური მაღედანი კომისიის წევრი                                    
21 28 ქეთევან ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
21 28 მარიკა ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
21 28 მანანა ბოკუჩავა კომისიის წევრი                                    
21 28 ნინო გულბანი კომისიის წევრი                                    
21 28 იამზე ირემაძე კომისიის წევრი                                    
21 28 ნონა მარგველანი კომისიის წევრი                                    
21 28 ლამარა ხარძიანი მოადგილე                                          

21 29 ნაზია ავალიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 29 ირმა ნიჟარაძე კომისიის მდივანი                                  
21 29 ლელა კიკნაველიძე კომისიის წევრი                                    
21 29 კლარნეს კახიანი კომისიის წევრი                                    
21 29 ხათუნა რატიანი კომისიის წევრი                                    



21 29 ნანა მურღვლიანი კომისიის წევრი                                    
21 29 ნატო კახიანი კომისიის წევრი                                    
21 29 მაია სახვაძე კომისიის წევრი                                    
21 29 სალომე ბერიძე კომისიის წევრი                                    
21 29 ციცინო მეფარიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 29 მზაღო ქისტაური კომისიის წევრი                                    
21 29 ნათია ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
21 29 ფატმან მარგველანი მოადგილე                                          

21 30 თამაზ ხარძიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 30 ეთერ ბეინაშვილი კომისიის მდივანი                                  
21 30 ალდუნ ატამოვი კომისიის წევრი                                    
21 30 რომანი მარგიანი კომისიის წევრი                                    
21 30 რუსუდან დადვანი კომისიის წევრი                                    
21 30 ნანი ავალიანი კომისიის წევრი                                    
21 30 ლალი ჭინჭარაული კომისიის წევრი                                    
21 30 მარიამ ხარძიანი კომისიის წევრი                                    
21 30 დარეჯან ქოჩქიანი კომისიის წევრი                                    
21 30 ლიზა ბაბლუანი კომისიის წევრი                                    
21 30 დანიელ მარგველანი კომისიის წევრი                                    
21 30 გია ხარძიანი კომისიის წევრი                                    
21 30 ნელიკო გიგანი მოადგილე                                          

21 31 მერი ავალიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 31 სოფიკო კვარაცხელია კომისიის მდივანი                                  
21 31 როინი ბუდაღაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 31 ლიზა ღვაჩლიანი კომისიის წევრი                                    
21 31 ნესტანი გიგანი კომისიის წევრი                                    
21 31 მარინა ფერცულიანი კომისიის წევრი                                    
21 31 ლია მურღვლიანი კომისიის წევრი                                    
21 31 სოფიკო ავალიანი კომისიის წევრი                                    
21 31 ეკა მარგველანი კომისიის წევრი                                    
21 31 თამილა ჩარქსელიანი კომისიის წევრი                                    
21 31 ნინო ჩოხელი კომისიის წევრი                                    
21 31 ფიქრია ხვისტანი კომისიის წევრი                                    
21 31 მაია რეხვიაშვილი მოადგილე                                          

21 32 კახაბერ ზარქუა კომისიის თავმჯდომარე                              
21 32 ვარდო ფილფანი კომისიის მდივანი                                  



21 32 გიორგი გაბაძე კომისიის წევრი                                    
21 32 თეა ქალდანი კომისიის წევრი                                    
21 32 თალიკო მარგველანი კომისიის წევრი                                    
21 32 გულიკო ნავერიანი კომისიის წევრი                                    
21 32 ეკატერინე ფანგანი კომისიის წევრი                                    
21 32 ნინო ხაბულიანი კომისიის წევრი                                    
21 32 ირმა ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
21 32 ოთარი ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    
21 32 მაგული რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 32 ცარო ხარძიანი კომისიის წევრი                                    
21 32 გულნარა ჭელიძე მოადგილე                                          

21 33 ლიანა სამჭკუაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 33 ლელა შინჯიკაშვილი კომისიის მდივანი                                  
21 33 დავითი ფეიქრიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 33 ლალი ლაგვილავა კომისიის წევრი                                    
21 33 თამარი სამჭკუაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 33 ნინო ზაქარიაძე კომისიის წევრი                                    
21 33 დავით მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 33 ირმა გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 33 ნინო ბასილაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 33 თამარი ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 33 მარინე გურგენაძე კომისიის წევრი                                    
21 33 მერი შპეტიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 33 ანა მჭედლიშვილი მოადგილე                                          

21 34 ხათუნა კეჟერაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 34 მზია სტეფანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
21 34 ნათია ლაღიძე კომისიის წევრი                                    
21 34 ვერიკო ქარუმიძე კომისიის წევრი                                    
21 34 ნანა მარკოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 34 ლევანი მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 34 მზიური ყიფიანი კომისიის წევრი                                    
21 34 მარი მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 34 ლაშა ახობაძე კომისიის წევრი                                    
21 34 ანი ბანეთიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 34 კახაბერ ღუჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 34 დალი ძამაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 34 შორენა სალთხუციშვილი მოადგილე                                          



21 35 ცირა ბერუაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 35 თამარი კირეულიშვილი კომისიის მდივანი                                  
21 35 ეკატერინე მოსეშვილი კომისიის წევრი                                    
21 35 ქეთევან შინჯიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 35 თამარი ტალიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 35 ლევანი გიუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 35 გელა გელიაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 35 შორენა როსტომაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 35 ხვიჩა ახობაძე კომისიის წევრი                                    
21 35 მარიამი ბანეთიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 35 ციცინო ვანიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 35 ეთერი ტაბლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 35 ნელი კეჟერაშვილი მოადგილე                                          

21 36 რუიზან ოსიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 36 მაია ივანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
21 36 ელენე მოსეშვილი კომისიის წევრი                                    
21 36 ხვიჩა ჩიტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 36 ანტონი ტალიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 36 კახაბერი ფრეწუაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 36 ლეილა დაბუაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 36 გელა კეჟერაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 36 მარიამი ეპიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 36 ნინო ლეკიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 36 თამარი ოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 36 ქეთევან ოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 36 კობა სალთხუციშვილი მოადგილე                                          

21 37 იაკობი ეპიტაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 37 თეონა ბაჩალიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
21 37 გიორგი ასლამაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 37 ნათელა კარგარეთელი კომისიის წევრი                                    
21 37 დარეჯანი ხარიტონაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 37 ფრიდონი სალთხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
21 37 დავითი ჩიტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 37 ნინო ელჩიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 37 ნინო თურქიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 37 მარინე იობაშვილი კომისიის წევრი                                    



21 37 მზია სულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 37 მარიამ ქიმერიძე კომისიის წევრი                                    
21 37 დავით გაბაძე მოადგილე                                          

21 38 თალიკო ათაბაკი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 38 მაია დიასამიძე კომისიის მდივანი                                  
21 38 ნინა მოსეშვილი კომისიის წევრი                                    
21 38 ავთანდილ კახურაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 38 მანანა ბადუაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 38 ნიკოლოზ გოგაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 38 მერაბი კილაძე კომისიის წევრი                                    
21 38 მაკა ბუცხრიკიძე კომისიის წევრი                                    
21 38 თეა ბეჟანიძე კომისიის წევრი                                    
21 38 ლეილა ბერიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 38 მურმანი დავითაძე კომისიის წევრი                                    
21 38 სოფიკო ფრეწუაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 38 თენგიზ ბეჟანიძე მოადგილე                                          

21 39 მარიამ დილებაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 39 მარიამ მაჭავარიანი კომისიის მდივანი                                  
21 39 მარიამ ყატაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 39 თინათინ ძამაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 39 მარიკა სამჭკუაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 39 ქეთევან ღუჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 39 დემური ჩიტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 39 ვასილ კეჟერაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 39 ნუნუ ოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 39 ნინო ბანეთიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 39 რამაზი ბედიანაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 39 ბექა ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 39 მზია მათიაშვილი მოადგილე                                          

21 40 ელხან აბდულაევი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 40 ლია დოლიშვილი კომისიის მდივანი                                  
21 40 გიუნელ ალახვერდიევა კომისიის წევრი                                    
21 40 კურბან კულამოვი კომისიის წევრი                                    
21 40 ნარიმან ბაბაევი კომისიის წევრი                                    
21 40 ლილე ხარძიანი კომისიის წევრი                                    
21 40 ტახირა მამედოვა კომისიის წევრი                                    



21 40 დავით რუსტამოვი კომისიის წევრი                                    
21 40 მურადხან გუსეინოვი კომისიის წევრი                                    
21 40 თოგრული აბდულაევი კომისიის წევრი                                    
21 40 მოვლა ალიევი კომისიის წევრი                                    
21 40 იუსუბ ისაევი კომისიის წევრი                                    
21 40 ისკანდარ ვალიევი მოადგილე                                          

21 41 კაზანფარ კულამოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 41 ქამრან ახმედოვ კომისიის მდივანი                                  
21 41 ელიზბარ გასანოვი კომისიის წევრი                                    
21 41 რამიზ მუსაევი კომისიის წევრი                                    
21 41 ზალიკო ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
21 41 იუსიბ მუსტაფაევი კომისიის წევრი                                    
21 41 იდაიათ აბდულაევი კომისიის წევრი                                    
21 41 მურაფის იბრაგიმოვი კომისიის წევრი                                    
21 41 აბდულა ბაბაევი კომისიის წევრი                                    
21 41 ელდარი კორჩიევი კომისიის წევრი                                    
21 41 ნიზამი მამედოვი კომისიის წევრი                                    
21 41 აჯიხალილ ბაირამოვი მოადგილე                                          

21 42 ალიხან კასუმოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 42 პარვიზ ომაროვი კომისიის მდივანი                                  
21 42 მამედ აბდულაევი კომისიის წევრი                                    
21 42 ორხან ახმედოვ კომისიის წევრი                                    
21 42 გოიჯა ასლანოვი კომისიის წევრი                                    
21 42 ლამარა გულედანი კომისიის წევრი                                    
21 42 ელნურ მუსტაფაევი კომისიის წევრი                                    
21 42 ბილალ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
21 42 ისმაილ გაჯიევი კომისიის წევრი                                    
21 42 რამიზი ომაროვი კომისიის წევრი                                    
21 42 გამლეტ ოსმანოვ კომისიის წევრი                                    
21 42 ფარიზ ხალილოვი კომისიის წევრი                                    
21 42 მაგამედ ისმაილოვი მოადგილე                                          

21 43 მარინა ბარბაქაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
21 43 ეკა ცოფურაშვილი კომისიის მდივანი                                  
21 43 ზაქრო წიკლაური კომისიის წევრი                                    
21 43 დიანა ძიძიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 43 ნათია ყურფარაშვილი კომისიის წევრი                                    



21 43 თემური ყურფარაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 43 მაკა უერთაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 43 ია ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
21 43 აკაკი ალიხანაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 43 ხათუნა გამჯაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 43 ეკატერინე მამნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 43 ოთარი მამუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 43 მირიან დელიბაშვილი მოადგილე                                          

21 44 ზურაბი დელიბაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 44 ლიანა უერთაშვილი კომისიის მდივანი                                  
21 44 გაგა გიგაური კომისიის წევრი                                    
21 44 გიორგი ძიძიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 44 შორენა ტალიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 44 ოთარი ცოფურაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 44 გიორგი ქარუმიძე კომისიის წევრი                                    
21 44 ზვიადი ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
21 44 ნინო აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    

21 44 ალექსანდრე ვამლეტი კომისიის წევრი                                    
21 44 სოფიო შუბაშიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 44 ნიკოლოზ ჯოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 44 გიორგი ტაკაშვილი მოადგილე                                          

21 45 ალექსი აფციაური კომისიის თავმჯდომარე                              
21 45 ცინარი ქარუმიძე კომისიის მდივანი                                  
21 45 პაატა ნაზღაიძე კომისიის წევრი                                    
21 45 ქეთევანი მამნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 45 ნინო ტალიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 45 დემეტრე ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 45 შორენა მამუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 45 მარი ქოპილაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 45 ლუხუმი გიუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 45 თამაზი ოსიყმაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 45 ინგა ოსიყმაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 45 ეკა უერთაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 45 ზეზვა მამადაშვილი მოადგილე                                          

21 46 ეკატერინე დოხტურიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              



21 46 ანა მეტრეველი კომისიის მდივანი                                  
21 46 რუსუდანი მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
21 46 გიორგი ძამნაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 46 ზვიადი ზითანიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 46 ნატო გველესიანი კომისიის წევრი                                    
21 46 ნინო შოშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 46 რუსუდანი აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
21 46 ნუნუ გაჩეჩილაძე კომისიის წევრი                                    
21 46 ვარდო გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 46 სალომე ცაცკრიელაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 46 ნატო ხარგელია კომისიის წევრი                                    
21 46 ნატო სებისკვერაძე მოადგილე                                          

21 47 დიანა ლურსმანაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 47 ნინო ბუჯიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
21 47 სალომე საღინაძე კომისიის წევრი                                    
21 47 თამარი ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    
21 47 დავით ზითანიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 47 ირაკლი ჩეკურაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 47 ანზორი რიკაძე კომისიის წევრი                                    
21 47 ეკატერინე ლეკიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 47 ცირა ასათიანი კომისიის წევრი                                    

21 47 ალექსანდრა ბენიაიძე კომისიის წევრი                                    
21 47 ლია სამხარაული კომისიის წევრი                                    
21 47 მარიამი ქისტაური კომისიის წევრი                                    
21 47 შორენა გელენიძე მოადგილე                                          

21 48 ლია სულხანიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 48 ნანა ჩიტრეკაშვილი კომისიის მდივანი                                  
21 48 ლია ზურაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 48 გურამი ცალუღელაშვილი კომისიის წევრი                                    

21 48 ვლადიმერი გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
21 48 მარინე ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
21 48 მარგალიტა მოსახლიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 48 თამარი ბლიაძე კომისიის წევრი                                    
21 48 ირმა იორამაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 48 ნინო გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    



21 48 დარეჯან თინიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 48 ნინო ყველაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 48 ინგა წიკლაური მოადგილე                                          

21 49 გიორგი ჭიკაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
21 49 ნუგზარ ბერიძე კომისიის მდივანი                                  
21 49 კახა კენჭაძე კომისიის წევრი                                    
21 49 ბახტიარ ნოვრუზოვი კომისიის წევრი                                    
21 49 რამაზი ქიტესაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 49 გვანცა ჭოხონელიძე კომისიის წევრი                                    
21 49 თამუნა ბუჯიაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 49 ტარიელ შოშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 49 ნინო ბურდული კომისიის წევრი                                    
21 49 ლეილა ურდულაძე კომისიის წევრი                                    
21 49 ზურაბი წამალაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 49 ლიანა ჩოლოგაური მოადგილე                                          

21 50 აიდა აბაზოვა კომისიის თავმჯდომარე                              
21 50 ზარინა აბაზოვა კომისიის მდივანი                                  

21 50 ნელი
ალადაშვილი-
ვარდოსანიძე კომისიის წევრი                                    

21 50 მეითხან მეითხანოვი კომისიის წევრი                                    
21 50 მიხეილი ცალუღელაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 50 ჟუჟუნა გაჩეჩილაძე კომისიის წევრი                                    
21 50 ნარიმან გაჯიროვი კომისიის წევრი                                    
21 50 თამარი შინჯიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 50 მაყვალა გიგაური კომისიის წევრი                                    
21 50 გიორგი გოგოჭური კომისიის წევრი                                    
21 50 ლამარა დემეტრაძე კომისიის წევრი                                    
21 50 გოჩა მესხორაძე კომისიის წევრი                                    
21 50 თამარ ქიტესაშვილი მოადგილე                                          

21 51 ნათელა ხოსიაური კომისიის თავმჯდომარე                              
21 51 მაია ჭუმბურიძე კომისიის მდივანი                                  
21 51 გურანდა ჯალაბაძე კომისიის წევრი                                    
21 51 გიორგი გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 51 ანეტა ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
21 51 ირმა ბიძინაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 51 თამარი სუხაშვილი კომისიის წევრი                                    



21 51 ნათელა ბედიანაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 51 ვენერა დოხტურიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 51 ნინო ნიკოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 51 გურანდა ფარსმანიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 51 მეგი ძამნაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 51 ანეტა სებისკვერაძე მოადგილე                                          

21 52 ტახირ ორუჯევი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 52 სონა ისმაილოვა კომისიის მდივანი                                  
21 52 ხიდირ ახმედოვი კომისიის წევრი                                    
21 52 ტაზახან ხიალოვი კომისიის წევრი                                    
21 52 ალიბეკ ისკანდაროვი კომისიის წევრი                                    
21 52 ლიდა ქალდანი კომისიის წევრი                                    
21 52 სოფიკო მოლაშხია კომისიის წევრი                                    
21 52 გიორგი ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
21 52 ტუნჯაი ალიევი კომისიის წევრი                                    
21 52 თურალ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
21 52 ისმაილ ნაბიევი კომისიის წევრი                                    
21 52 ლალი ნათიძე კომისიის წევრი                                    
21 52 კურბან ხიალოვი მოადგილე                                          

21 53 ხანჩობან გაჯიმამედოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 53 ფანირა ნასიბოვა კომისიის მდივანი                                  
21 53 ნასიბ ნასიბოვი კომისიის წევრი                                    
21 53 ასტან ხიალოვი კომისიის წევრი                                    
21 53 გამიდ ვალიევი კომისიის წევრი                                    
21 53 ლიანა ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
21 53 ნოვრუზ აბდულაევი კომისიის წევრი                                    
21 53 ცარინა ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
21 53 გიუნელ მურადოვა კომისიის წევრი                                    
21 53 თეა ქშუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 53 ბაირამი შამილოვი კომისიის წევრი                                    
21 53 მამედ ხიალოვი კომისიის წევრი                                    
21 53 რაუფ მუსაევი მოადგილე                                          

21 54 ელმიხან მამედოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 54 რენა მურადოვა კომისიის მდივანი                                  
21 54 თამირლან ბაკიროვი კომისიის წევრი                                    
21 54 დავითი ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    



21 54 ზახიდი შამილოვი კომისიის წევრი                                    
21 54 დარიკო მარგველანი კომისიის წევრი                                    
21 54 აკიფ კადიროვი კომისიის წევრი                                    
21 54 რობიზონ ონიანი კომისიის წევრი                                    

21 54 ბადეიჯახან ილიასოვა კომისიის წევრი                                    
21 54 ლალი ლაშხია კომისიის წევრი                                    
21 54 ქეთევან ფათრეკაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 54 დარეჯანი ჩერქეზიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 54 ტასო მამულაშვილი მოადგილე                                          

21 55 ელხან მეხტიევი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 55 ლეილა ხვისტანი კომისიის მდივანი                                  
21 55 ნარგიზ სამედოვა კომისიის წევრი                                    
21 55 ელვარ კასუმოვი კომისიის წევრი                                    
21 55 მირალამ მირიევი კომისიის წევრი                                    
21 55 ისმაილ სამედოვი კომისიის წევრი                                    
21 55 ჩათუ ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
21 55 ზეზვა აფრასიძე კომისიის წევრი                                    
21 55 აზერ დაშდამიროვი კომისიის წევრი                                    
21 55 მუსა ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
21 55 ნადირ მამედოვი კომისიის წევრი                                    

21 55 სეიდმახამედ მირიევი კომისიის წევრი                                    
21 55 ლათიფ სამედოვი მოადგილე                                          

21 56 ოლხან იბრაგიმოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 56 ბაირამ დაშდამიროვი კომისიის მდივანი                                  
21 56 პარვიზ სამედოვი კომისიის წევრი                                    
21 56 ნასიბ ბაირამოვი კომისიის წევრი                                    
21 56 გუსეინ კიაზუმოვი კომისიის წევრი                                    
21 56 ლუიზა გურჩიანი კომისიის წევრი                                    
21 56 ნათელა ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
21 56 გოდერძი ავალიანი კომისიის წევრი                                    
21 56 აშრაფი ალაზოვი კომისიის წევრი                                    
21 56 ელშან კულიევი კომისიის წევრი                                    
21 56 ტარზან მამედოვი კომისიის წევრი                                    
21 56 მინარა სამედოვა კომისიის წევრი                                    
21 56 ელნარა მამედოვა მოადგილე                                          



21 57 მაკა სუხიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 57 მაია შარაშიძე კომისიის მდივანი                                  
21 57 მედეია მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
21 57 მალხაზი კახელაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 57 გიორგი ბაზაძე კომისიის წევრი                                    
21 57 ეკატერინე შერეშაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 57 ლელა ბახურაული კომისიის წევრი                                    
21 57 მარიკა ალავერდაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 57 თეა ჯანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 57 თორნიკე არჯაკელი კომისიის წევრი                                    
21 57 ნინო ლაღიძე კომისიის წევრი                                    
21 57 ნინო მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
21 57 მაკა შერეშაშვილი მოადგილე                                          

21 58 იმრან საფაროვი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 58 ელნურ ოსმანოვი კომისიის მდივანი                                  
21 58 ქიამრან აფანდიევი კომისიის წევრი                                    
21 58 კაროლინა კოჩოვა კომისიის წევრი                                    
21 58 რაგიმ კარანზადე კომისიის წევრი                                    
21 58 რუსტამ კურბანოვი კომისიის წევრი                                    
21 58 მარინე მამედოვა კომისიის წევრი                                    
21 58 დავითი ბანეთიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 58 ჯუმშუდ ისაევი კომისიის წევრი                                    
21 58 ფაიგ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
21 58 შახრი საფაროვი კომისიის წევრი                                    
21 58 მახმუდ სოფიევი კომისიის წევრი                                    
21 58 ქამან სოფიევი მოადგილე                                          

21 59 არიფ კარანზადე კომისიის თავმჯდომარე                              
21 59 ნიკოლოზი სამადაძე კომისიის მდივანი                                  
21 59 რაუფ ზეინალოვი კომისიის წევრი                                    
21 59 ნიკა ბეკურაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 59 რაუფ ისაევი კომისიის წევრი                                    
21 59 ზურაბ ალელიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 59 შალვა ბანეთიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 59 უსუბ საფაროვი კომისიის წევრი                                    
21 59 ნატიკ მეხტიევი კომისიის წევრი                                    
21 59 ვასიფ ნურიევი კომისიის წევრი                                    



21 59 ფაზილ საფაროვ კომისიის წევრი                                    
21 59 აიდინ საფაროვი კომისიის წევრი                                    
21 59 მამედ გაჯიევი მოადგილე                                          

21 60 მაგარამ ჯაფაროვი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 60 ლაურა ჭედია კომისიის მდივანი                                  
21 60 აგილ მუსტაფაევი კომისიის წევრი                                    
21 60 რახმან სოფიევი კომისიის წევრი                                    
21 60 სალმან გუსეინოვი კომისიის წევრი                                    

21 60 ხათუნა მაქაძე-ხომასურიძისა კომისიის წევრი                                    
21 60 ზურაბი ჭინჭარაული კომისიის წევრი                                    

21 60 ალექსანდრე ებილაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 60 რაფი ორუჯოვი კომისიის წევრი                                    
21 60 ფელიმან ალიევი კომისიის წევრი                                    
21 60 ულფათ გარიბოვი კომისიის წევრი                                    
21 60 ნინო მესხი კომისიის წევრი                                    
21 60 იუსუბ გუსეინოვი მოადგილე                                          

21 61 აიდინ მამედოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 61 ნინო კორაშვილი კომისიის მდივანი                                  
21 61 აზერ ომაროვი კომისიის წევრი                                    
21 61 აიდინ ნამაზოვი კომისიის წევრი                                    
21 61 ლათიფ ჯაფარ ოღლი კომისიის წევრი                                    
21 61 ხალადინ გარაბაგლი კომისიის წევრი                                    
21 61 მამუკა მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
21 61 ლაშა ებილაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 61 მეხმან გუსეინოვი კომისიის წევრი                                    
21 61 მახუბათ გეზალოვი კომისიის წევრი                                    
21 61 ულვია ვეისალოვა კომისიის წევრი                                    
21 61 აკიფ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
21 61 აბბას სადიკოვი მოადგილე                                          

21 62 ნანული ყანდიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 62 ეკატერინე როხვაძე კომისიის მდივანი                                  
21 62 აიტენ ბაირამოვა კომისიის წევრი                                    
21 62 ეთერი უსტიმენკო კომისიის წევრი                                    
21 62 ტაირა ასკაროვა კომისიის წევრი                                    



21 62 რომან ღლონტი კომისიის წევრი                                    
21 62 მაია გიგლემიანი კომისიის წევრი                                    
21 62 მაყვალა ზურაბიანი კომისიის წევრი                                    
21 62 ელისო ქურდიანი კომისიის წევრი                                    
21 62 სევილ აბდულაევა კომისიის წევრი                                    
21 62 ელმირა ალიევა კომისიის წევრი                                    
21 62 სოფო მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
21 62 რიმა აზიზიანცი მოადგილე                                          

21 63 დიანა გვიდიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
21 63 ანა ბექაური კომისიის მდივანი                                  
21 63 რამინ კასუმოვი კომისიის წევრი                                    
21 63 გრიგოლ კოპაძე კომისიის წევრი                                    
21 63 მარინე დვალიძე კომისიის წევრი                                    
21 63 მედეია ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    
21 63 ნინო გასვიანი კომისიის წევრი                                    
21 63 ბაია ჯაჭვლიანი კომისიის წევრი                                    
21 63 ვიტალი ონიანი კომისიის წევრი                                    
21 63 ლაშა გურჩიანი კომისიის წევრი                                    
21 63 ლეილა ელბაქიძე კომისიის წევრი                                    
21 63 დავით შათირიშვილი კომისიის წევრი                                    
21 63 მანია ეგაძე მოადგილე                                          

22 1 ფაზილ აბასოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 1 ნინო ნატროშვილი კომისიის მდივანი                                  
22 1 ნინო შუკაკიძე კომისიის წევრი                                    
22 1 აფტანდილ კარაკოვი კომისიის წევრი                                    
22 1 ლევან ბერიძე კომისიის წევრი                                    
22 1 ალიონა მინაძე კომისიის წევრი                                    
22 1 მირანდა მუსაევა კომისიის წევრი                                    
22 1 ირადა აბასოვა კომისიის წევრი                                    
22 1 აფგან ჰასანოვი კომისიის წევრი                                    
22 1 მიხეილ გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 1 სამირ ნოვრუზოვი კომისიის წევრი                                    
22 1 საიათ ყარაბაღლი კომისიის წევრი                                    
22 1 ნონა ხორბალაძე მოადგილე                                          

22 2 გივი შაორშაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
22 2 ციცინო ბურჯალიანი კომისიის მდივანი                                  



22 2 აზატ ხუდაევი კომისიის წევრი                                    
22 2 გიორგი ბუზალაძე კომისიის წევრი                                    
22 2 ციცინო ნასყიდაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 2 ნანა თვალჭრელიძე კომისიის წევრი                                    
22 2 ალმარა იბრაგიმოვა კომისიის წევრი                                    
22 2 ასლან მუსაევი კომისიის წევრი                                    
22 2 აჟდარ ბაირამოვი კომისიის წევრი                                    
22 2 ანარ გარაბაღლი კომისიის წევრი                                    
22 2 დარინა დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
22 2 ეიტენ სადიხოვა კომისიის წევრი                                    
22 2 ნინო ციხელაშვილი მოადგილე                                          

22 3 სამირა გეიდაროვა კომისიის თავმჯდომარე                              
22 3 ანა ბზიავა კომისიის მდივანი                                  
22 3 რამის ალიევი კომისიის წევრი                                    
22 3 რაფაელ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 3 ტოღრულ ოსმანოვი კომისიის წევრი                                    
22 3 აიგიუნ ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
22 3 ეტიბარ ბაირამოვი კომისიის წევრი                                    
22 3 ნარგიზ მამედოვა კომისიის წევრი                                    
22 3 ლეილან ბაირამოვა კომისიის წევრი                                    
22 3 ქამილ გასანოვი კომისიის წევრი                                    
22 3 ელშან იბრაგიმოვი კომისიის წევრი                                    
22 3 მაგდანა ღამბაშიძე მოადგილე                                          

22 4 აფინა დარგალი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 4 ესმირა მამედოვა კომისიის მდივანი                                  
22 4 ნიაზი დარგალი კომისიის წევრი                                    
22 4 ირმა ნიკოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 4 თამარა შავდია კომისიის წევრი                                    
22 4 ელენა კალაევა კომისიის წევრი                                    
22 4 ნარიმან გუსეინოვი კომისიის წევრი                                    
22 4 ზაურ ჯაფარლი კომისიის წევრი                                    
22 4 ელიურა ალიევა კომისიის წევრი                                    
22 4 ელმირა მამედოვა კომისიის წევრი                                    
22 4 ფაიგ ნოვრუზოვი კომისიის წევრი                                    
22 4 იური სააკიანი მოადგილე                                          

22 5 ელნარა კარაბაგლი კომისიის თავმჯდომარე                              



22 5 ნესტან დარბაიძე კომისიის მდივანი                                  
22 5 ცისია ბერიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 5 ილგამ ახმედოვი კომისიის წევრი                                    
22 5 ნარმინა მამედოვა კომისიის წევრი                                    
22 5 იდაიატ ალიევი კომისიის წევრი                                    
22 5 აიდა გუსეინოვი კომისიის წევრი                                    
22 5 ელიტა კასუმოვა კომისიის წევრი                                    
22 5 ვუგარ გადიმოვი კომისიის წევრი                                    
22 5 რამინ გარაბაღლი კომისიის წევრი                                    
22 5 ზამირა გასანოვა კომისიის წევრი                                    
22 5 მატანატ მამედოვა კომისიის წევრი                                    
22 5 ჯულაბ ფანგანი მოადგილე                                          

22 6 მუბარიზ ალიზადე კომისიის თავმჯდომარე                              
22 6 ნანა ხორგუანი კომისიის მდივანი                                  
22 6 ნანა დევაძე კომისიის წევრი                                    
22 6 ნარიმან მანსიროვი კომისიის წევრი                                    
22 6 თამარ პაპაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 6 ტელმან ბაირამოვი კომისიის წევრი                                    
22 6 საფაიატ აჯალოვა კომისიის წევრი                                    
22 6 რამინ გუსეინოვი კომისიის წევრი                                    
22 6 ალადინ აბდულაევი კომისიის წევრი                                    
22 6 ნატიგ აბდულაევი კომისიის წევრი                                    
22 6 ნურლან ნაბიევი კომისიის წევრი                                    
22 6 ლეილა ჰუსეინოვა კომისიის წევრი                                    
22 6 ვისალა ნამაზოვა მოადგილე                                          

22 7 საიბ გასანოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 7 ციური ძირკვაძე კომისიის მდივანი                                  
22 7 გიულმაია ახმედოვა კომისიის წევრი                                    
22 7 თამარ ჭონიაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 7 დალი ბურნაძე კომისიის წევრი                                    
22 7 სალომე აბდელანი კომისიის წევრი                                    
22 7 ეგანა კარაბაღლი კომისიის წევრი                                    
22 7 შაბნამ მამედოვა კომისიის წევრი                                    
22 7 ლამია პირიევა კომისიის წევრი                                    
22 7 ეგანე იუსუბოვა კომისიის წევრი                                    
22 7 რამინ ფაშაევი კომისიის წევრი                                    
22 7 ირადა ხასმამედოვი კომისიის წევრი                                    



22 7 მახირა გადიმოვა მოადგილე                                          

22 8 აშოტ არესტაკესიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 8 ასია მაჩკალიანი კომისიის მდივანი                                  
22 8 თორნიკე დორეული კომისიის წევრი                                    
22 8 მერაბ გაბაიძე კომისიის წევრი                                    
22 8 კოტე ჟუჟუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 8 სოგრატ ბუსქანძე კომისიის წევრი                                    
22 8 ბაკირ ალახვერდიევი კომისიის წევრი                                    
22 8 ნანა ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
22 8 რუზანა ნადირიანი კომისიის წევრი                                    
22 8 აიკანუშ მაჩიანი კომისიის წევრი                                    
22 8 გიორგი ქველაძე კომისიის წევრი                                    
22 8 ანაიდა ცატურიანი კომისიის წევრი                                    

22 8 ალექსანდრე ბაბაჯანიანი მოადგილე                                          

22 9 ნელიკ აბიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 9 სალომე პარავიანი კომისიის მდივანი                                  
22 9 ნინო დევაძე კომისიის წევრი                                    
22 9 მალხაზი ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
22 9 მარინა ხუბაევა კომისიის წევრი                                    
22 9 ნაზიკ საგატელიანი კომისიის წევრი                                    
22 9 ელმურაზ ხუდაევი კომისიის წევრი                                    
22 9 არტურ გასპარიანი კომისიის წევრი                                    
22 9 ანდრანიკ გასპარიანი კომისიის წევრი                                    
22 9 სონიკ ავეტისიანი კომისიის წევრი                                    
22 9 დევი ასანიძე კომისიის წევრი                                    
22 9 ნელი ნარინიანი კომისიის წევრი                                    
22 9 მარიამ გალეჩიანი მოადგილე                                          

22 10 ჯავანშირ ისმაილოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 10 ელჩინ გოჯაევი კომისიის მდივანი                                  
22 10 ელმან გასანოვი კომისიის წევრი                                    
22 10 მაშადი ბადირხანოვი კომისიის წევრი                                    
22 10 ჯაბა ცხადიაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 10 ეგანა ქერიმოვა კომისიის წევრი                                    
22 10 სადი ალიევი კომისიის წევრი                                    
22 10 ლიანა რუაძე კომისიის წევრი                                    



22 10 გუსეინ ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
22 10 გიორგი ბარლიანი კომისიის წევრი                                    
22 10 ნაზი დევაძე კომისიის წევრი                                    
22 10 ილიაზ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 10 ალახვერდი ვალიევი მოადგილე                                          

22 11 თამელა მამედოვა კომისიის თავმჯდომარე                              
22 11 მარეხი ხმალაძე კომისიის მდივანი                                  
22 11 ფირუზ ბადალოვი კომისიის წევრი                                    
22 11 ელბურუს ომაროვი კომისიის წევრი                                    
22 11 ქეთევან ზურაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 11 მუტალიბ ბაირამოვი კომისიის წევრი                                    
22 11 შაქირ აბდულაევი კომისიის წევრი                                    
22 11 ასლიდარ გაიბოვი კომისიის წევრი                                    
22 11 ასკერალი გაიბოვი კომისიის წევრი                                    

22 11 ჰასანსოიუნ ბაკიროვი კომისიის წევრი                                    
22 11 ბახადურ გამიდოვი კომისიის წევრი                                    
22 11 ელდანიზ ვერდიევი კომისიის წევრი                                    
22 11 კენან ომაროვი მოადგილე                                          

22 12 ჰასან ბადალოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 12 ბექა ცარციძე კომისიის მდივანი                                  
22 12 ნიზამი ალიევი კომისიის წევრი                                    
22 12 ალიაბას მამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 12 ნინო ზურაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 12 ფარიდ ბაირამოვი კომისიის წევრი                                    
22 12 ფამილ აბდულაევი კომისიის წევრი                                    
22 12 ნანა ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
22 12 ასრატ ნოვრუზოვი კომისიის წევრი                                    
22 12 მუსა ბადირხანოვი კომისიის წევრი                                    
22 12 ნინო კერვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
22 12 ირადა ჰასანოვა კომისიის წევრი                                    
22 12 ჩანპოლად მარდანოვი მოადგილე                                          

22 13 ოქტაი გოჯაევი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 13 ფიკრატ ბუდაგოვი კომისიის მდივანი                                  
22 13 რაულ ალახვერდიევი კომისიის წევრი                                    
22 13 თეიმურ ბუდაგოვი კომისიის წევრი                                    



22 13 ჯამალ ჰასანოვი კომისიის წევრი                                    
22 13 რაშად ბაირამოვი კომისიის წევრი                                    
22 13 გუსეინ აბდურახმანოვი კომისიის წევრი                                    
22 13 ლაშა რუაძე კომისიის წევრი                                    
22 13 აზერ მეხტიევი კომისიის წევრი                                    
22 13 ბაირამ ბაირამოვი კომისიის წევრი                                    
22 13 რამიზ გოჯაევი კომისიის წევრი                                    
22 13 რაშიდ კარაკოვი კომისიის წევრი                                    
22 13 პუნხან კარაკოვი მოადგილე                                          

22 14 შაქირ ნურუევი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 14 ქეთევან ხარაიშვილი კომისიის მდივანი                                  
22 14 ნარიმან ალახვერდიევი კომისიის წევრი                                    
22 14 გასან ჯულფაევი კომისიის წევრი                                    
22 14 სალომე ბურნაძე კომისიის წევრი                                    
22 14 ფირუზ ბაირამოვი კომისიის წევრი                                    
22 14 ნატიგ აბდურახმანოვი კომისიის წევრი                                    
22 14 მაია ხარშილაძე კომისიის წევრი                                    
22 14 პირი ჯულფაევი კომისიის წევრი                                    
22 14 ასიფ გარაევი კომისიის წევრი                                    
22 14 ნიზამი სულეიმანოვი კომისიის წევრი                                    
22 14 კოსტა ხუროშვილი კომისიის წევრი                                    
22 14 ფაშა ნაგიევი მოადგილე                                          

22 15 ელდარ დურსუნოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 15 ჯეირან ბაირამოვა კომისიის მდივანი                                  
22 15 ილხამ გიზბასოვი კომისიის წევრი                                    
22 15 მაგამედ ვალიევი კომისიის წევრი                                    
22 15 მაგული ცხადიაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 15 გატიბა ბაირამოვა კომისიის წევრი                                    
22 15 ფარიდ აბდულაევი კომისიის წევრი                                    
22 15 არაზ ტაგიევი კომისიის წევრი                                    
22 15 ნოვრუზ ორუჯოვი კომისიის წევრი                                    
22 15 აივაზ ბალაქიშიევი კომისიის წევრი                                    
22 15 გიორგი რუაძე კომისიის წევრი                                    
22 15 ბადრი ქველაძე კომისიის წევრი                                    
22 15 ალი მურადოვი მოადგილე                                          

22 16 საშა ავაქიანი კომისიის თავმჯდომარე                              



22 16 თინათინ დეკანოიძე კომისიის მდივანი                                  
22 16 გაგიკ ათაბეკიანი კომისიის წევრი                                    
22 16 შალვა ანტონიძე კომისიის წევრი                                    
22 16 ემზარ კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
22 16 გოჩა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
22 16 ზაური ალიევი კომისიის წევრი                                    
22 16 ქამალ ბედიევი კომისიის წევრი                                    
22 16 იურა ბარხუდარიანი კომისიის წევრი                                    
22 16 თამარი დეკანოიძე კომისიის წევრი                                    
22 16 არკადი ოლკინიანი კომისიის წევრი                                    
22 16 აზნივ ტანდარიანი კომისიის წევრი                                    
22 16 მიხრამ ვარტუმიანი მოადგილე                                          

22 17 ბელა მისკარიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 17 გიორგი დეკანოიძე კომისიის მდივანი                                  
22 17 ილიუშა ისრაელიანი კომისიის წევრი                                    
22 17 ზურიკო ანტონიძე კომისიის წევრი                                    
22 17 ზვიადი კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
22 17 შუქური ბოჭოიძე კომისიის წევრი                                    
22 17 ნინა კურბანოვა კომისიის წევრი                                    
22 17 სურაჯ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 17 ვაგრამ სარქისიანი კომისიის წევრი                                    
22 17 გიორგი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
22 17 ცოვიკ ხალატიანი კომისიის წევრი                                    
22 17 ვალერიკ ხუდინიანი კომისიის წევრი                                    
22 17 ვენერა ხაჩიკიანი მოადგილე                                          

22 18 კეიკუბატ ყურბანოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 18 ელზა ლურსმანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
22 18 მუბარიზ პირიევი კომისიის წევრი                                    
22 18 მახაბატ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 18 სოსო ბახტურიძე კომისიის წევრი                                    
22 18 გასიმ მუსაევი კომისიის წევრი                                    
22 18 რასიმ იმანოვი კომისიის წევრი                                    
22 18 მამედ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 18 შახმარ მასიმოვი კომისიის წევრი                                    
22 18 ანარ ასკეროვი კომისიის წევრი                                    
22 18 გიულნარა ველიევა კომისიის წევრი                                    
22 18 ფარმან ნაბიევი კომისიის წევრი                                    



22 18 აკიფ აბდულაევი მოადგილე                                          

22 19 ასაფ რზაევი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 19 ლეილა გეიდაროვა კომისიის მდივანი                                  
22 19 რაუფ ბაირამოვი კომისიის წევრი                                    
22 19 ნოვრუზ გულიევი კომისიის წევრი                                    
22 19 მალხაზ ბახტურიძე კომისიის წევრი                                    
22 19 ბონდო დალაქიშვილი კომისიის წევრი                                    
22 19 შაიგ ალიევი კომისიის წევრი                                    
22 19 ადილ იუსუბოვი კომისიის წევრი                                    
22 19 არიზ იუსუბოვი კომისიის წევრი                                    
22 19 მამედ ალიევი კომისიის წევრი                                    
22 19 მასიმ გეიდაროვი კომისიის წევრი                                    
22 19 მაგარამ მუსტაფაევი კომისიის წევრი                                    
22 19 იაგუბ კულიევი მოადგილე                                          

22 20 არმაის სარქისიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 20 ნერსეს სარქისიანი კომისიის მდივანი                                  
22 20 ტალეხ კიარიმოვ კომისიის წევრი                                    
22 20 რაფიკ სარქისიანი კომისიის წევრი                                    
22 20 ზურაბი ბახტურიძე კომისიის წევრი                                    
22 20 ოქტაი ასლანოვი კომისიის წევრი                                    
22 20 მურგუზ ხალილოვი კომისიის წევრი                                    
22 20 ელბრუს გუსეინოვი კომისიის წევრი                                    
22 20 მუტალიბ მასიმოვი კომისიის წევრი                                    
22 20 ნატიგ ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
22 20 კოლია მისკარიანი კომისიის წევრი                                    
22 20 არმენ მხიტარიანი კომისიის წევრი                                    
22 20 ატომ მხიტარიანი მოადგილე                                          

22 21 ემზარ აბრამიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 21 ნინო ჭინჭარაული კომისიის მდივანი                                  
22 21 ავთანდილ აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
22 21 კობა წიკლაური კომისიის წევრი                                    
22 21 ლელა სამარჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
22 21 ლია ზაუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 21 თამუნა ჟორჟოლიანი კომისიის წევრი                                    
22 21 ელგუჯა ქოჩქიანი კომისიის წევრი                                    
22 21 ტარიელ ჟორჟოლიანი კომისიის წევრი                                    



22 21 ამირან გოგოლიძე კომისიის წევრი                                    
22 21 ნატო მუსერიძე კომისიის წევრი                                    
22 21 ნინო ჩართოლანი კომისიის წევრი                                    
22 21 მარინა აბრამიშვილი მოადგილე                                          

22 22 ტახირ კურბანოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 22 სახავათ ოსმანოვი კომისიის მდივანი                                  
22 22 ხაზეინ ტაგიევი კომისიის წევრი                                    
22 22 გოჩა გრძელიშვილი კომისიის წევრი                                    
22 22 გივი ჩხიტუნიძე კომისიის წევრი                                    
22 22 გულუ გახრამანოვი კომისიის წევრი                                    
22 22 ჯამალადინ მაგარამოვი კომისიის წევრი                                    
22 22 მუშვიგ გიულმამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 22 ადალატ გუსეინოვი კომისიის წევრი                                    
22 22 სოხბატ ეიუბოვი კომისიის წევრი                                    
22 22 ავთანდილ კილაძე კომისიის წევრი                                    
22 22 აბულფატ გიულმამედოვი მოადგილე                                          

22 23 მეხტი მამედოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 23 ზაქირ ალიევი კომისიის მდივანი                                  
22 23 ასიფ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 23 ელნურ ტაგიევი კომისიის წევრი                                    
22 23 ნუგზარ ბახტურიძე კომისიის წევრი                                    
22 23 ზახირ ალიევი კომისიის წევრი                                    
22 23 მულკადარ იმანოვი კომისიის წევრი                                    
22 23 ვადიმ ბაგიროვი კომისიის წევრი                                    
22 23 ეტბარ ნასიბოვი კომისიის წევრი                                    
22 23 ვახიდ ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
22 23 თორნიკე ლაზარაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 23 ნიზამი მირიევი კომისიის წევრი                                    
22 23 ახმედ ქარიმოვი მოადგილე                                          

22 24 ბინალი გუმბატოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 24 ნათია ჩხიტუნიძე კომისიის მდივანი                                  
22 24 ელმან დუნიამალიევი კომისიის წევრი                                    
22 24 ფარმან ომაროვი კომისიის წევრი                                    
22 24 მანუჩარ ბახტურიძე კომისიის წევრი                                    
22 24 სარხან გასანოვი კომისიის წევრი                                    
22 24 პლეხან მუსაევი კომისიის წევრი                                    



22 24 ჯამალ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 24 რამიზ ინსანოვი კომისიის წევრი                                    
22 24 შამსი ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
22 24 ნარმან ქარიმოვი კომისიის წევრი                                    
22 24 დავით ჩხიტუნიძე კომისიის წევრი                                    
22 24 ნაზიმ ტაგიევი მოადგილე                                          

22 25 ხამედ ალეკბეროვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 25 ნინო გვალია კომისიის მდივანი                                  
22 25 რამალ ახმედოვი კომისიის წევრი                                    
22 25 ფახლივან ვალიევი კომისიის წევრი                                    
22 25 ვალიკო ბურძენიძე კომისიის წევრი                                    
22 25 ვაგიფ გასანოვი კომისიის წევრი                                    
22 25 ზოხრაბ ჰუსეინოვი კომისიის წევრი                                    
22 25 აფზადინ ბაბაჯანოვი კომისიის წევრი                                    
22 25 ელშად აბდალოვი კომისიის წევრი                                    
22 25 რასმია გახრამანოვა კომისიის წევრი                                    
22 25 სალომე გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
22 25 იუსუბ დალივალოვი კომისიის წევრი                                    
22 25 ვუგარ ისმაილოვი მოადგილე                                          

22 26 ნოდარ სამხარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
22 26 მაია სირბილაძე კომისიის მდივანი                                  
22 26 ტაპდიხ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 26 მელანო ტალახაძე კომისიის წევრი                                    
22 26 ელიზავეტა სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
22 26 ლელა მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
22 26 ასიფ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 26 მურმან სადღობელაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 26 თორნიკე კუპრაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 26 გუგულა ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
22 26 ნინო მთვარელიძე კომისიის წევრი                                    
22 26 ნათელა სადღობელაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 26 ნინო სამხარაძე მოადგილე                                          

22 27 ოლეგი შუკაკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
22 27 ნათელა შუბითიძე კომისიის მდივანი                                  
22 27 ვიდადი ნურიევი კომისიის წევრი                                    
22 27 მამუკა ხარაიშვილი კომისიის წევრი                                    



22 27 რომან შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
22 27 ეკატერინე ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
22 27 გენადი ავალიანი კომისიის წევრი                                    
22 27 ვეფხვია სისვაძე კომისიის წევრი                                    
22 27 გოჩა შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
22 27 ლია გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
22 27 მაია ტალახაძე კომისიის წევრი                                    
22 27 თორნიკე შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
22 27 ილონა მაჭავარიანი მოადგილე                                          

22 28 ვაღინაკ მამულიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 28 მაყვალა ბეჟანიშვილი კომისიის მდივანი                                  
22 28 იური ლავრენტიევი კომისიის წევრი                                    
22 28 ახმედ ვალიევი კომისიის წევრი                                    
22 28 ვალიკო ნასყიდაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 28 მიხეილი ჩხიტუნიძე კომისიის წევრი                                    
22 28 ქამილ ალიევი კომისიის წევრი                                    

22 28 გიულმამედ ალიევი კომისიის წევრი                                    
22 28 სეროფ მანუჩარიანი კომისიის წევრი                                    
22 28 როზა ლავრენტიევა კომისიის წევრი                                    
22 28 არტურ მანუჩარიანი კომისიის წევრი                                    
22 28 ბახშო შახპაზიანი კომისიის წევრი                                    
22 28 ივანე აკოფიანი მოადგილე                                          

22 29 ხანსულთან ხანსულთანოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 29 საბირ ხალილოვი კომისიის მდივანი                                  
22 29 ელმარ მირზაევი კომისიის წევრი                                    
22 29 შირაზი ალმამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 29 საიატ ახმედოვი კომისიის წევრი                                    
22 29 ხალადინ ბაირამოვი კომისიის წევრი                                    
22 29 ჯალალ ხალილოვი კომისიის წევრი                                    
22 29 ზახიდ გახრამანოვი კომისიის წევრი                                    
22 29 ნადირ ბედიევი კომისიის წევრი                                    
22 29 იაგუბ ლაიშოვი კომისიის წევრი                                    
22 29 ალიარ ნასიბოვი კომისიის წევრი                                    
22 29 ჰასან ფარუხოვი კომისიის წევრი                                    
22 29 მუსტაფა ჯალილოვი მოადგილე                                          



22 30 შამში ჯაფაროვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 30 ჰასან ქარიმოვი კომისიის მდივანი                                  
22 30 აიდინ აივაზოვი კომისიის წევრი                                    
22 30 კატიბ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 30 ილქინ სალახოვი კომისიის წევრი                                    
22 30 გიორგი დეკანოიძე კომისიის წევრი                                    
22 30 ვაგიფ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 30 მირზა გოიუსუბოვი კომისიის წევრი                                    
22 30 აიაზ ხუდიევი კომისიის წევრი                                    
22 30 ელდარ ალიევი კომისიის წევრი                                    
22 30 იაგუბ ბაირამოვი კომისიის წევრი                                    
22 30 ისმაილ გურბანოვი კომისიის წევრი                                    
22 30 ვალეხ აგაჯანოვი მოადგილე                                          

22 31 ზახიდ ნაიბოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 31 ხალილ პოლუხოვი კომისიის მდივანი                                  
22 31 მახმუდ იუსუბოვი კომისიის წევრი                                    
22 31 პარვიზ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 31 ჯალალ ჰუსეინოვი კომისიის წევრი                                    
22 31 სარხან ნაიბოვი კომისიის წევრი                                    
22 31 ნაბი გარაჯაევი კომისიის წევრი                                    
22 31 ნოვრუზ იუსუბოვი კომისიის წევრი                                    
22 31 ქარამ ნაიბოვი კომისიის წევრი                                    
22 31 არიფ დუშდუროვი კომისიის წევრი                                    
22 31 მაგამედ დუშდუროვი კომისიის წევრი                                    
22 31 ნიზამი შამილოვი კომისიის წევრი                                    
22 31 გარიბ გარაბალოვი მოადგილე                                          

22 32 ალი ჯალილოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 32 აიაზ ბედიევი კომისიის მდივანი                                  
22 32 მეხმან მამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 32 სამირ ბედიევი კომისიის წევრი                                    
22 32 ელჩინ ვალიევი კომისიის წევრი                                    
22 32 ტუნჯაი რამაზანოვი კომისიის წევრი                                    
22 32 რაფაილ ხალილოვი კომისიის წევრი                                    
22 32 ახმედ ვალიევი კომისიის წევრი                                    
22 32 ადილ იუსიბოვი კომისიის წევრი                                    
22 32 სამანდარ აივაზოვი კომისიის წევრი                                    



22 32 აიდინ ბაირამალიევი კომისიის წევრი                                    
22 32 ჯამალ ნაიბოვი კომისიის წევრი                                    
22 32 საიად სამედოვი მოადგილე                                          

22 33 ფარმან ალაზოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 33 ფახრად ალაზოვი კომისიის მდივანი                                  
22 33 ელხან აბასოვი კომისიის წევრი                                    
22 33 არიფ ნაიბოვი კომისიის წევრი                                    
22 33 შახსუვარ სალახოვი კომისიის წევრი                                    
22 33 ლელა ბუთურიშვილი კომისიის წევრი                                    
22 33 ილკინ ბაირამოვი კომისიის წევრი                                    
22 33 ნუსრეტ აივაზოვი კომისიის წევრი                                    
22 33 არიფ იუსუბოვი კომისიის წევრი                                    
22 33 ახმედ ალიევი კომისიის წევრი                                    
22 33 ვალეხ ნაჯაბოვი კომისიის წევრი                                    
22 33 აზერ პოლუხოვი კომისიის წევრი                                    
22 33 აბას მამედოვი მოადგილე                                          

22 34 რუსთამ დამირჩიევი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 34 ელგუჯა კუპატაძე კომისიის მდივანი                                  
22 34 ეიუბ შაქაროვი კომისიის წევრი                                    
22 34 გამიდ ჯაფაროვი კომისიის წევრი                                    
22 34 რუსუდანი კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
22 34 სამირ საფაროვი კომისიის წევრი                                    
22 34 ასიმან სულეიმანოვი კომისიის წევრი                                    
22 34 სადი ომაროვი კომისიის წევრი                                    
22 34 სუდარხან ქაზიმოვი კომისიის წევრი                                    
22 34 იაგუბ დამირჩიევი კომისიის წევრი                                    
22 34 ვალერი ირიაული კომისიის წევრი                                    
22 34 ვალახატ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 34 შამილ ისმაილოვ მოადგილე                                          

22 35 ვაზირ ალიევი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 35 დალი გიორგაძე კომისიის მდივანი                                  

22 35 გიულმამედ სადიგოვი კომისიის წევრი                                    
22 35 ნათელა კარაევი კომისიის წევრი                                    
22 35 ვალერი კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
22 35 მურმანი ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    



22 35 ჯამალ ახმედოვი კომისიის წევრი                                    
22 35 ყურბან ბაბაევი კომისიის წევრი                                    
22 35 აბასალი ვალიევი კომისიის წევრი                                    
22 35 ელმან ალიევი კომისიის წევრი                                    
22 35 მარიამი ირიაული კომისიის წევრი                                    
22 35 მუსტაფა კასუმოვი კომისიის წევრი                                    
22 35 ისლამ ემინოვი მოადგილე                                          

22 36 ისკანდარ ალიევი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 36 საბირ მუსტაფაევი კომისიის მდივანი                                  
22 36 მუსა ჰუსეინოვი კომისიის წევრი                                    
22 36 მაგამედ ეფენდიევი კომისიის წევრი                                    
22 36 ლია კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
22 36 ირაკლი ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
22 36 გასან ახმედოვი კომისიის წევრი                                    
22 36 პოლად ემინოვი კომისიის წევრი                                    
22 36 იუსუბ იუსუბოვი კომისიის წევრი                                    
22 36 ბახმან გასუმოვი კომისიის წევრი                                    
22 36 ელშად ემინოვი კომისიის წევრი                                    
22 36 აიაზ შამხალოვი კომისიის წევრი                                    
22 36 ლატიფ მუსტაფაევი მოადგილე                                          

22 37 რამის იუსუბოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 37 საბირ მამედოვი კომისიის მდივანი                                  
22 37 ელდარ იუსუბოვი კომისიის წევრი                                    
22 37 გამარ იუსიფოვა კომისიის წევრი                                    
22 37 ლევან კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
22 37 ირაკლი ბოჭოიძე კომისიის წევრი                                    
22 37 აზერ ახმედოვი კომისიის წევრი                                    
22 37 ნიზამ ვალიევი კომისიის წევრი                                    
22 37 მუზანფარ ახმედოვი კომისიის წევრი                                    
22 37 ალასკარ გუსეინოვი კომისიის წევრი                                    
22 37 სარკარ ხალაფოვი კომისიის წევრი                                    
22 37 სეიდულა ხალილოვი კომისიის წევრი                                    
22 37 მამედ ქერიმოვი მოადგილე                                          

22 38 ტალეხ ახმედოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 38 ელვარ ბაირამოვი კომისიის მდივანი                                  
22 38 ხანლარ იუსუბოვი კომისიის წევრი                                    



22 38 რასიმან ჰუსეინოვი კომისიის წევრი                                    
22 38 ასმათი ამირანაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 38 იური ბოჭოიძე კომისიის წევრი                                    
22 38 ელნურ ახმედოვი კომისიის წევრი                                    
22 38 ხაიამ გარიბოვი კომისიის წევრი                                    
22 38 ფანახ გურბანოვი კომისიის წევრი                                    
22 38 ფირდოვსი ეფენდიევი კომისიის წევრი                                    
22 38 მამედ ისაევი კომისიის წევრი                                    
22 38 თაპდიგ ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
22 38 ახმედ ალახვერდიევი მოადგილე                                          

22 39 სალეხ ისმაილოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 39 გარა ხალილოვი კომისიის მდივანი                                  
22 39 არიფ სულეიმანოვი კომისიის წევრი                                    
22 39 ნურადინ იუსუბოვი კომისიის წევრი                                    
22 39 ამილ გასუმოვი კომისიის წევრი                                    
22 39 ვალერიან ბერიძე კომისიის წევრი                                    
22 39 ახმედ გურბანოვი კომისიის წევრი                                    
22 39 ფიზული მამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 39 მაზახირ ხალილოვი კომისიის წევრი                                    
22 39 ისა აბდულაევი კომისიის წევრი                                    
22 39 მაფტუნ დაშდამიროვი კომისიის წევრი                                    
22 39 ტარიელ კარაევი კომისიის წევრი                                    
22 39 რასიმ გასუმოვი მოადგილე                                          

22 40 ალი ხანზადაევი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 40 პარვიზ კოხაევი კომისიის მდივანი                                  
22 40 ხანლარ ხანზადაევი კომისიის წევრი                                    
22 40 ფახრატ შარაფოვი კომისიის წევრი                                    
22 40 გიორგი ბურნაძე კომისიის წევრი                                    
22 40 რუსუდან ენდელაძე კომისიის წევრი                                    
22 40 ილიაზ გასანოვი კომისიის წევრი                                    
22 40 რახიდ აშიგოვი კომისიის წევრი                                    
22 40 ტახირ ჩალაგაევი კომისიის წევრი                                    
22 40 მახმუდ ბინატოვი კომისიის წევრი                                    
22 40 ზაქარია ვეისალოვი კომისიის წევრი                                    
22 40 შორენა ძინძიბაძე კომისიის წევრი                                    
22 40 ორხან გურიანოვი მოადგილე                                          



22 41 ხანლარ მუსტაფაევი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 41 როშინა შახვერდოვი კომისიის მდივანი                                  
22 41 ალი იუსუბოვი კომისიის წევრი                                    
22 41 ფარიდ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 41 რუსიკო მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
22 41 ზაქირ საფაროვი კომისიის წევრი                                    
22 41 კანან იბრაგიმოვი კომისიის წევრი                                    
22 41 საბუხი გიულმამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 41 ვაგიფ კასუმოვი კომისიის წევრი                                    
22 41 მახარატ ალიევი კომისიის წევრი                                    
22 41 ასად ასკეროვი კომისიის წევრი                                    
22 41 ანტონ კასუმოვი კომისიის წევრი                                    
22 41 ისა ნასიბოვი მოადგილე                                          

22 42 ასიფ საფაროვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 42 ავაზ გაჯიევი კომისიის მდივანი                                  
22 42 ბახტიარ ნასიბოვი კომისიის წევრი                                    
22 42 მუსა ნამაზოვი კომისიის წევრი                                    
22 42 ცისანა ხარაიშვილი კომისიის წევრი                                    
22 42 ნამიზად ოსმანოვი კომისიის წევრი                                    
22 42 მამედ იბრაგიმოვი კომისიის წევრი                                    
22 42 რასიმ ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
22 42 გოშგარ ყარაბაღლი კომისიის წევრი                                    

22 42 გაჯიხალილ ზეინალოვი კომისიის წევრი                                    
22 42 შაფი ოსმანოვი კომისიის წევრი                                    
22 42 შირვანი პირიევი კომისიის წევრი                                    
22 42 ლოგმან რახიმოვი მოადგილე                                          

22 43 მახარატ ალახვერდიევი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 43 გულუსტან გუმბატოვა კომისიის მდივანი                                  
22 43 ფუად კახრამანოვი კომისიის წევრი                                    
22 43 ხუდაფის კარაევი კომისიის წევრი                                    
22 43 ელგუჯა ბურნაძე კომისიის წევრი                                    
22 43 ელმიხან ხანალიევი კომისიის წევრი                                    
22 43 დევრან გუმბათოვი კომისიის წევრი                                    
22 43 აკპერ სეიდოვი კომისიის წევრი                                    
22 43 მირჯაფარ კასუმოვი კომისიის წევრი                                    



22 43 ნოდარ აბუაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 43 ადგოზალ ადგოზალოვი კომისიის წევრი                                    
22 43 სახილ ნასიბოვი კომისიის წევრი                                    
22 43 აზერ ბაირამოვი მოადგილე                                          

22 44 ჰუსეინ ჰუსეინოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 44 გურამ ლაზარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
22 44 ლავრენტი მუმლაძე კომისიის წევრი                                    

22 44 მამედგუსეინ ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
22 44 გრიშა ბურნაძე კომისიის წევრი                                    
22 44 ქაზიმ აბასოვი კომისიის წევრი                                    
22 44 სევილ ამირასლანოვა კომისიის წევრი                                    
22 44 ნასიბ აბდულაევი კომისიის წევრი                                    
22 44 იოლჩუ ახმედოვი კომისიის წევრი                                    
22 44 მირალი გარაჯაევი კომისიის წევრი                                    
22 44 ელნურ გუსეინოვი კომისიის წევრი                                    
22 44 აბდულა მუსაევი კომისიის წევრი                                    
22 44 რაფაელ ჯაფაროვი მოადგილე                                          

22 45 ზიადინ საფაროვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 45 ჯახანგირ ჯაფაროვი კომისიის მდივანი                                  
22 45 ვიდადი ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
22 45 არიფ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 45 ნინო კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
22 45 ალბერტ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 45 ახმედ ახმედოვი კომისიის წევრი                                    
22 45 ორუჯ ალახვერდიევი კომისიის წევრი                                    
22 45 ფახრადინ საფაროვი კომისიის წევრი                                    
22 45 ზახიტ ალახვერდიევი კომისიის წევრი                                    
22 45 ადილ გურბანოვი კომისიის წევრი                                    
22 45 გიორგი ჩხიტუნიძე კომისიის წევრი                                    
22 45 იფთიხარ ალიევი მოადგილე                                          

22 46 თახირ ნასიბოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 46 ხოსროვ ნამაზოვი კომისიის მდივანი                                  
22 46 ისმიხან ნოვრუზოვი კომისიის წევრი                                    
22 46 ფახრია მოლაეიუბლი კომისიის წევრი                                    
22 46 ზულფია მამედოვა კომისიის წევრი                                    



22 46 თეიმურ გარიბოვი კომისიის წევრი                                    
22 46 ელბრუს ომაროვი კომისიის წევრი                                    
22 46 ფანახ ბაგიროვი კომისიის წევრი                                    
22 46 ეხტიბარ ემინოვი კომისიის წევრი                                    
22 46 შოვგი აივაზოვი კომისიის წევრი                                    
22 46 სამედ აშიროვი კომისიის წევრი                                    
22 46 რაზიმ ველიევი კომისიის წევრი                                    
22 46 მუბარიზ მამედოვი მოადგილე                                          

22 47 ზახირ ჰუსეინოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 47 ესმირალ კარაევა კომისიის მდივანი                                  
22 47 ჰუსეინ ჰუსეინოვი კომისიის წევრი                                    
22 47 დიმიტრი მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
22 47 აგიფ გასანოვი კომისიის წევრი                                    
22 47 არზუ ალიევი კომისიის წევრი                                    
22 47 ორხან რუსტამოვი კომისიის წევრი                                    
22 47 ნარმინა ამირჯანოვა კომისიის წევრი                                    
22 47 ოთარი აბუაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 47 ნიაზი მანსუროვი კომისიის წევრი                                    
22 47 ახატ ნასიბოვი კომისიის წევრი                                    
22 47 ბაშირ გუმბატოვი მოადგილე                                          

22 48 ასლიდარ გუმბათოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 48 მაყვალა მენთეშაშვილი კომისიის მდივანი                                  
22 48 სატდარ იაგუბოვი კომისიის წევრი                                    
22 48 ვიალეტა ბაირამოვა კომისიის წევრი                                    
22 48 ელხან დანაგრანოვი კომისიის წევრი                                    
22 48 სეიმურ საფაროვი კომისიის წევრი                                    
22 48 სელიმხან მუსაევი კომისიის წევრი                                    
22 48 ალტუნ ბაირამოვი კომისიის წევრი                                    
22 48 ანარ ნურმამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 48 არიფ ზეინალოვი კომისიის წევრი                                    
22 48 ტაბრიზ ზეინალოვი კომისიის წევრი                                    
22 48 ტახმაზ პირვერდიევი კომისიის წევრი                                    
22 48 ელბურს ალიევი მოადგილე                                          

22 49 გიულიაზ მამედოვა კომისიის თავმჯდომარე                              
22 49 ნათია ირიაული კომისიის მდივანი                                  
22 49 მუტუ ბოზდუევი კომისიის წევრი                                    



22 49 ელვინ ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
22 49 ბექა კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
22 49 ნანა ასათიანი კომისიის წევრი                                    
22 49 ფოლად ალიევი კომისიის წევრი                                    
22 49 შამილ მუსაევი კომისიის წევრი                                    
22 49 ნასრადინ დურმუშოვი კომისიის წევრი                                    
22 49 ალმაზ აზიზოვი კომისიის წევრი                                    
22 49 რუსლან ბაბაქიშიევი კომისიის წევრი                                    
22 49 ალიარ ბოზდუევი კომისიის წევრი                                    
22 49 მატლაფ ყურბანოვი მოადგილე                                          

22 50 სირაჯადინ გალანდაროვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 50 ნინო ბერუაშვილი კომისიის მდივანი                                  
22 50 აჯიმურად მურადოვი კომისიის წევრი                                    
22 50 ლაშა ელიაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 50 ბადრი კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
22 50 გარა საფაროვი კომისიის წევრი                                    
22 50 ლარისა ფარზალიევა კომისიის წევრი                                    
22 50 ნაილა ბაირამოვა კომისიის წევრი                                    
22 50 ჯეიხუნ ჩოიდაროვი კომისიის წევრი                                    
22 50 მუხანდის ზეინალოვი კომისიის წევრი                                    
22 50 ფახიმ კალანდაროვი კომისიის წევრი                                    
22 50 პეიმან მუსტაფაევი კომისიის წევრი                                    
22 50 ალი გუმბათოვი მოადგილე                                          

22 51 ფახრატ იუსუბოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 51 ლალი მაზანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
22 51 ასიმან გუსეინოვი კომისიის წევრი                                    
22 51 ხალადინ მუსაევი კომისიის წევრი                                    
22 51 გადირ ნოვრუზოვი კომისიის წევრი                                    
22 51 მარი ქვაჭრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
22 51 ტოფიკ აბიბოვი კომისიის წევრი                                    
22 51 იუსიფ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 51 ასიფ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 51 ემილ ალახვერდიევი კომისიის წევრი                                    
22 51 ისმაილ ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
22 51 აგილ ფაშაევი კომისიის წევრი                                    
22 51 რიზვან ნაბიევი მოადგილე                                          



22 52 ილხამ გასანოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 52 გიორგი დეკანოიძე კომისიის მდივანი                                  
22 52 როვშან კურბანოვი კომისიის წევრი                                    
22 52 ნურადინ ვალიევი კომისიის წევრი                                    
22 52 ზახიდ გასანოვი კომისიის წევრი                                    
22 52 როზა მუსტაფაევა კომისიის წევრი                                    
22 52 აბას აბიბოვი კომისიის წევრი                                    
22 52 მახმუდ ალიევი კომისიის წევრი                                    
22 52 მირალი გასანოვი კომისიის წევრი                                    
22 52 ჯამილა ბაბაევა კომისიის წევრი                                    

22 52 მაგამედალი კურბანოვი კომისიის წევრი                                    
22 52 ხოსროვ ქარიმოვი კომისიის წევრი                                    
22 52 იმან მუსაევი მოადგილე                                          

22 53 ზამან მუსაევი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 53 ივანე დეკანოიძე კომისიის მდივანი                                  
22 53 ფახრატ სადიევი კომისიის წევრი                                    
22 53 ტახირ მურსაკულოვი კომისიის წევრი                                    

22 53 ალექსანდრე ბურნაძე კომისიის წევრი                                    
22 53 ეკატერინა ოგანეზოვა კომისიის წევრი                                    
22 53 ყურბან მამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 53 ილგარ ალიევი კომისიის წევრი                                    
22 53 ალიაკპერი ალახვერდოვი კომისიის წევრი                                    
22 53 აბასგულუ აბასოვი კომისიის წევრი                                    
22 53 გაჯი მამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 53 მეხმან მუსაევი კომისიის წევრი                                    
22 53 ნურადინ მურსალოვი მოადგილე                                          

22 54 არკადი პეტროსიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 54 გიგლა ბოლქვაძე კომისიის მდივანი                                  
22 54 არმენ აკოპიანი კომისიის წევრი                                    
22 54 გაიკ აკოფიანი კომისიის წევრი                                    
22 54 გიორგი კიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 54 ლუდვიგ ოგანიანი კომისიის წევრი                                    
22 54 თამაზ როსტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 54 ლევან ხარშილაძე კომისიის წევრი                                    



22 54 ვილაიათ ალიევი კომისიის წევრი                                    
22 54 ხაჩიკ აკოპიანი კომისიის წევრი                                    
22 54 ზურაბ გასპარიანი კომისიის წევრი                                    
22 54 ბაბკენ მირზოიანი კომისიის წევრი                                    
22 54 მინას სააკიანი მოადგილე                                          

22 55 რამინ კობახიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
22 55 ლარისა სამხარაძე კომისიის მდივანი                                  
22 55 ბინატ ბინატოვი კომისიის წევრი                                    
22 55 ალი კურბანოვი კომისიის წევრი                                    
22 55 რევაზ ბურნაძე კომისიის წევრი                                    
22 55 ადილხან მუსტაფაევი კომისიის წევრი                                    
22 55 რაფიკ აჯალოვი კომისიის წევრი                                    
22 55 რზა ტაგიევი კომისიის წევრი                                    
22 55 სურამ კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
22 55 არიფ ისკანდაროვი კომისიის წევრი                                    
22 55 აფის პირიევი კომისიის წევრი                                    
22 55 ალი ქარიმოვი კომისიის წევრი                                    
22 55 ციური აბაშიძე მოადგილე                                          

22 56 ისმაილ ფარაჯოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 56 რუსიკო აბაშიძე კომისიის მდივანი                                  
22 56 ვუგარ ვალიევი კომისიის წევრი                                    
22 56 ელნარა ფარაჯოვა კომისიის წევრი                                    
22 56 ბესიკ ბახტურიძე კომისიის წევრი                                    
22 56 ქამილ გიულმამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 56 ილგარ ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
22 56 მახირ ფაშაევი კომისიის წევრი                                    
22 56 ალიბაბა მირზაევი კომისიის წევრი                                    
22 56 ალმამედ ალიევი კომისიის წევრი                                    
22 56 იოსებ გაბაძე კომისიის წევრი                                    
22 56 ასრატ შამილოვი კომისიის წევრი                                    
22 56 ლია ჯაფარიძე მოადგილე                                          

22 57 მამედ პირიევი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 57 ვუსალე ნაიბოვა კომისიის მდივანი                                  
22 57 ტალეხ ბინატოვი კომისიის წევრი                                    
22 57 არიზ ნოვრუზოვი კომისიის წევრი                                    
22 57 ჰასანფაშა აბასოვი კომისიის წევრი                                    



22 57 აგილ აბასოვი კომისიის წევრი                                    
22 57 როლანდი ტარტარაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 57 სალახადინ გარაჯაევი კომისიის წევრი                                    
22 57 როვშან აბასოვი კომისიის წევრი                                    
22 57 რუსლან ალეკპეროვი კომისიის წევრი                                    
22 57 მირაგა მუსტაფაევი კომისიის წევრი                                    
22 57 აიდინ ჰასანოვი კომისიის წევრი                                    
22 57 ნეიმათ რუსთამოვი მოადგილე                                          

22 58 დილგამ განიევი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 58 ნანი ნაკაიძე კომისიის მდივანი                                  
22 58 ვიდადი მამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 58 რამალ პირიევი კომისიის წევრი                                    
22 58 სადიგ ეფენდიევი კომისიის წევრი                                    
22 58 შუკუფა აბასოვა კომისიის წევრი                                    
22 58 ანა ტარტარაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 58 რახიმ ორუჯოვი კომისიის წევრი                                    
22 58 შირვანი აბდურახმანოვი კომისიის წევრი                                    
22 58 მუზაფარ ბაბაქიშიევი კომისიის წევრი                                    
22 58 რასიმ ტახმაზოვი კომისიის წევრი                                    
22 58 ელდარ ეფენდიევი მოადგილე                                          

22 59 ტახმაზ მამედოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 59 გიორგი შუბითიძე კომისიის მდივანი                                  
22 59 ელმადინ გუმბათოვი კომისიის წევრი                                    
22 59 ვუგარ კარახმაზლი კომისიის წევრი                                    
22 59 ამირან ბურნაძე კომისიის წევრი                                    
22 59 ფარიზ ასლანოვი კომისიის წევრი                                    
22 59 კურბან ხუდაევი კომისიის წევრი                                    
22 59 ხალიტ ხალილოვი კომისიის წევრი                                    
22 59 სამირ ფაშაევი კომისიის წევრი                                    
22 59 საბირ ალიევი კომისიის წევრი                                    
22 59 მარიამი დეკანოიძე კომისიის წევრი                                    
22 59 ორხან პირიევი კომისიის წევრი                                    
22 59 ადილ ფაშაევი მოადგილე                                          

22 60 ქეთევანი ბორჯოდაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 60 ლეილა ცხადიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
22 60 ილგარ გუსეინოვი კომისიის წევრი                                    



22 60 პაატა ჟუჟუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 60 ნინო ბურნაძე კომისიის წევრი                                    
22 60 ნოდარ პაპაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 60 ქეთინო ბოსტოღანაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 60 გიორგი ქიმაძე კომისიის წევრი                                    
22 60 ლევან ბურნაძე კომისიის წევრი                                    
22 60 დარეჯან ვეზდენი კომისიის წევრი                                    
22 60 ნონა სიდიანი კომისიის წევრი                                    
22 60 ეთერი ტალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 60 გიორგი ბესტავაშვილი მოადგილე                                          

22 61 დავით დავთიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 61 ნინო ასანიძე კომისიის მდივანი                                  
22 61 რომეო ზაუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 61 შახვალად იბადოვი კომისიის წევრი                                    
22 61 რუსლან პარონიანი კომისიის წევრი                                    
22 61 ირაკლი ფალავანდიშვილი კომისიის წევრი                                    
22 61 ნაზაკატ ალიევა კომისიის წევრი                                    
22 61 გუსეინ აბდურახმანოვი კომისიის წევრი                                    
22 61 ანდრეი ასატრიანი კომისიის წევრი                                    
22 61 ანდრანიკ გარიბიანი კომისიის წევრი                                    
22 61 იურიკ რამაზიანი კომისიის წევრი                                    
22 61 ალიხან სულეიმანოვი კომისიის წევრი                                    
22 61 სარქის გარიბიანი მოადგილე                                          

22 62 რაფიკ პეტროსიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 62 ელზა კუპატაძე კომისიის მდივანი                                  
22 62 ზიადინ იბადოვი კომისიის წევრი                                    
22 62 ასიფ ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
22 62 პაატა ნასყიდაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 62 გივი ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
22 62 გიორგი ხარშილაძე კომისიის წევრი                                    
22 62 ალი ჯალილოვი კომისიის წევრი                                    
22 62 მასიმ იბადოვი კომისიის წევრი                                    
22 62 ალაიარ ვალიევი კომისიის წევრი                                    
22 62 ტოფიკ ორუჯოვი კომისიის წევრი                                    
22 62 პაპინ ოსეპიანი კომისიის წევრი                                    
22 62 სადი იბადოვი მოადგილე                                          



22 63 გამლეტ პეტროსიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 63 დონარი ნარიმანიძე კომისიის მდივანი                                  
22 63 ერმინე ზაუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 63 ვლადიმერ პარონიანი კომისიის წევრი                                    
22 63 ლევანი ცარციძე კომისიის წევრი                                    
22 63 ლეილა ალიევი კომისიის წევრი                                    
22 63 ტოგრულ დაშდამიროვი კომისიის წევრი                                    
22 63 სერგო ბაგდასარიანი კომისიის წევრი                                    
22 63 არუტუნ ალავერდიანი კომისიის წევრი                                    
22 63 ნანა ვეზდენი კომისიის წევრი                                    
22 63 კარლენ ოსეპიანი კომისიის წევრი                                    
22 63 არარატ ბაგდასარიანი მოადგილე                                          

22 64 ნიზამი მამედოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 64 სოფიო ჭკადუა-ხარაიძე კომისიის მდივანი                                  
22 64 ირაკლი კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
22 64 ნოფალ კარახმაზლი კომისიის წევრი                                    
22 64 ნათია კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
22 64 დიანა ჩობანიანი კომისიის წევრი                                    
22 64 გიულჯახან აჯალოვა კომისიის წევრი                                    
22 64 ორხან ბაირამოვი კომისიის წევრი                                    
22 64 სამირ ფაშაევი კომისიის წევრი                                    
22 64 თინა ვეშაგური კომისიის წევრი                                    
22 64 ქეთევან მიქაბერიძე კომისიის წევრი                                    
22 64 თამარი ხიზანიშვილი კომისიის წევრი                                    
22 64 ელმარ გაჯიევი მოადგილე                                          

22 65 ვაგიფ კარაბაღლი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 65 ლალი კახნიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
22 65 ლუბა შუკაკიძე კომისიის წევრი                                    
22 65 ირადა გასანოვა კომისიის წევრი                                    
22 65 მაია მთვარელიძე კომისიის წევრი                                    
22 65 მაკა ავალიანი კომისიის წევრი                                    
22 65 ნარიმან მამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 65 ესმირა გასანოვა კომისიის წევრი                                    
22 65 როიალ გარაბაღლი კომისიის წევრი                                    
22 65 გალამზარ გუსეინოვა კომისიის წევრი                                    
22 65 ნაზიმ გუსეინოვი კომისიის წევრი                                    



22 65 რაფიკ ჰასანოვი კომისიის წევრი                                    
22 65 მაია სადღობელაშვილი მოადგილე                                          

22 66 თეიმურ ახმედოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 66 რუსუდან პუშჩინა კომისიის მდივანი                                  
22 66 თორნიკე ხარშილაძე კომისიის წევრი                                    
22 66 ფარის ამირასლანოვი კომისიის წევრი                                    
22 66 ირმა კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
22 66 ნატალია ცხადაძე კომისიის წევრი                                    
22 66 გულარა აჯალოვა კომისიის წევრი                                    
22 66 აიტან ბაირამოვა კომისიის წევრი                                    
22 66 ტარიელ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 66 ლია ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
22 66 ელსევარ დარგალი კომისიის წევრი                                    
22 66 ლიანა ჩიხაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 66 ქამრან კირიაკოვი მოადგილე                                          

22 67 ალი დურახანოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 67 ია ქართველიშვილი კომისიის მდივანი                                  
22 67 კამრან მამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 67 ფუად კარახმაზლი კომისიის წევრი                                    
22 67 ნატო ბურნაძე კომისიის წევრი                                    
22 67 თამარ ხმალაძე კომისიის წევრი                                    
22 67 ნამილა აჯალოვა კომისიის წევრი                                    
22 67 ახმედ ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
22 67 ზახიდ ახმედოვი კომისიის წევრი                                    
22 67 გუმრახ ახმედოვი კომისიის წევრი                                    
22 67 აიბანიზ კახრამანოვა კომისიის წევრი                                    
22 67 ნათია ქიმაძე კომისიის წევრი                                    
22 67 შამად მამედოვი მოადგილე                                          

22 68 ახატ გარაბაღლი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 68 მარინა მაჭარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
22 68 ნინო ქველაძე კომისიის წევრი                                    
22 68 ბახტიარ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 68 მარიამ ბურნაძე კომისიის წევრი                                    
22 68 ნათელა მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
22 68 ფარმაილ ჰასანოვი კომისიის წევრი                                    
22 68 ფაიგ მამედოვი კომისიის წევრი                                    



22 68 ვაგიფ ალიევი კომისიის წევრი                                    
22 68 ბახიშ ამიროვი კომისიის წევრი                                    
22 68 სიმნაზარ ახმედოვა კომისიის წევრი                                    
22 68 ირმა ირემაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 68 ნაზიმ რუსტამოვი მოადგილე                                          

22 69 ენვერ გუსეინოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 69 ასმათ ძმანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
22 69 მაია აბუაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 69 ტეხრან ნაგიევი კომისიის წევრი                                    
22 69 ბესიკი ბურნაძე კომისიის წევრი                                    
22 69 სონა ქერიმოვა კომისიის წევრი                                    
22 69 კაიატ ჰასანოვა კომისიის წევრი                                    
22 69 რაშად იუსუბოვი კომისიის წევრი                                    
22 69 მაგამედ ალიევი კომისიის წევრი                                    
22 69 შაფი აგაევი კომისიის წევრი                                    
22 69 შაფიგა კახრამანოვი კომისიის წევრი                                    
22 69 გიულნარა კიარიმოვა კომისიის წევრი                                    
22 69 ინგა სამხარაძე მოადგილე                                          

22 71 ბადრი გორგაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
22 71 მერი ვარდანიანი კომისიის მდივანი                                  
22 71 ნინო დევაძე კომისიის წევრი                                    
22 71 დალი გაბაიძე კომისიის წევრი                                    
22 71 ივანე ცხადიაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 71 ალექსი საგატელიანი კომისიის წევრი                                    
22 71 ლატიფ იბრაგიმოვი კომისიის წევრი                                    
22 71 ნინა ბურნაძე კომისიის წევრი                                    
22 71 სილვა აპრესიანი კომისიის წევრი                                    
22 71 გიორგი ასანიძე კომისიის წევრი                                    
22 71 ნანა გაბაიძე კომისიის წევრი                                    
22 71 არუტუნ გასპარიანი კომისიის წევრი                                    
22 71 მარეტა არესტაკესიანი მოადგილე                                          

22 72 საბირ გაჯიევი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 72 ზოხრაბ ალახვერდიევი კომისიის მდივანი                                  
22 72 ვუსალ გუმბატოვი კომისიის წევრი                                    
22 72 ჯემალი ქალდანი კომისიის წევრი                                    
22 72 ელმან მეხტიევი კომისიის წევრი                                    



22 72 ანარ ჰუსეინოვი კომისიის წევრი                                    
22 72 ვიდადი ახმედოვი კომისიის წევრი                                    
22 72 ალი მურადოვი კომისიის წევრი                                    
22 72 ვაგიფ ოჯახვერდიევი კომისიის წევრი                                    
22 72 საბირ ოჯახვერდიევი კომისიის წევრი                                    
22 72 ლაშა სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
22 72 ბაირამ ჩერქეზოვი მოადგილე                                          

22 73 მახაბატ იბრაგიმოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 73 ზაზა მაჭარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
22 73 ბაგირ გასანოვი კომისიის წევრი                                    
22 73 გურამ ბოსტოღანაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 73 მირზა ჰასანოვი კომისიის წევრი                                    
22 73 ვუგარ ალიევი კომისიის წევრი                                    
22 73 მახმუდ ყურბანოვი კომისიის წევრი                                    
22 73 აზერ ალიევი კომისიის წევრი                                    
22 73 ბადირხან გუსეინოვი კომისიის წევრი                                    
22 73 ნოდარი ჯაშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 73 მირზა დაშდამიროვი მოადგილე                                          

22 74 ჯანფოლად იბადოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 74 ნარინა ასატრიანი კომისიის მდივანი                                  
22 74 ორხან მურსაკულოვი კომისიის წევრი                                    
22 74 გადირ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 74 გია ბურნაძე კომისიის წევრი                                    
22 74 ილხამ ჰუსეინოვი კომისიის წევრი                                    
22 74 ელმირაზ გასანოვი კომისიის წევრი                                    
22 74 ქამრან ახმედოვი კომისიის წევრი                                    
22 74 სელმიხან გასუმოვი კომისიის წევრი                                    
22 74 სახიბ ბაბაევი კომისიის წევრი                                    
22 74 აჯიხალილ მუსაევი კომისიის წევრი                                    
22 74 ტოფიკ მუსაევი კომისიის წევრი                                    
22 74 აბას მამედოვი მოადგილე                                          

22 75 ნოდარ ძირკვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
22 75 მაგული ქათამაძე კომისიის მდივანი                                  
22 75 ასლან ძირკვაძე კომისიის წევრი                                    
22 75 ნაზი პატაშური კომისიის წევრი                                    
22 75 მაია ხვედელიძე კომისიის წევრი                                    



22 75 ჟულიეტა დიდებაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 75 რესან საგინაძე კომისიის წევრი                                    
22 75 ზურაბ დევაძე კომისიის წევრი                                    
22 75 მზევინარ საგინაძე კომისიის წევრი                                    
22 75 მელანო ირიაული კომისიის წევრი                                    
22 75 გიზდარ ისმაილოვა კომისიის წევრი                                    
22 75 მაყვალა კახაძე კომისიის წევრი                                    
22 75 ნოდარი კახაძე მოადგილე                                          

22 76 რზა ალიევი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 76 ბინალი გუსეინოვი კომისიის მდივანი                                  
22 76 ფარიდ აივაზოვი კომისიის წევრი                                    
22 76 სალმან საფაროვი კომისიის წევრი                                    
22 76 ბესარიონ პაპაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 76 ევგენი ხარშილაძე კომისიის წევრი                                    
22 76 მოხუბათ ტაგიევი კომისიის წევრი                                    
22 76 ტაგი გასანოვი კომისიის წევრი                                    
22 76 ალი ბაკიროვი კომისიის წევრი                                    
22 76 დავით აბდელანი კომისიის წევრი                                    
22 76 დარეჯან ვიბლიანი კომისიის წევრი                                    
22 76 რახილ ორუჯოვი კომისიის წევრი                                    
22 76 მამედ ხამმედოვი მოადგილე                                          

22 77 ნაზირ ომანოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 77 ტოილუ ალიევი კომისიის მდივანი                                  
22 77 სამანდარ პირიევი კომისიის წევრი                                    
22 77 კამრან გუსეინოვი კომისიის წევრი                                    
22 77 ლომური ჭინჭარაული კომისიის წევრი                                    
22 77 იმდატ შარიფოვი კომისიის წევრი                                    
22 77 ნადირ ნადიროვი კომისიის წევრი                                    
22 77 რამილ მუსაევი კომისიის წევრი                                    
22 77 ასკერ ახმედოვი კომისიის წევრი                                    
22 77 რამილ ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
22 77 გიორგი კილაძე კომისიის წევრი                                    
22 77 საიბ რამაზანოვი კომისიის წევრი                                    
22 77 მახირ სადიევი მოადგილე                                          

22 78 იმდად მუსტაფაევი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 78 აშრაფ იბრაგიმოვი კომისიის მდივანი                                  



22 78 ზაზა ცარციძე კომისიის წევრი                                    
22 78 აზატ კარიმოვი კომისიის წევრი                                    
22 78 გელა სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
22 78 ელიკო ხარშილაძე კომისიის წევრი                                    
22 78 მარინა ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
22 78 ელვინ გუსეინგულიევი კომისიის წევრი                                    
22 78 ფოლად გასანოვი კომისიის წევრი                                    
22 78 ადილ იბრაგიმოვი კომისიის წევრი                                    
22 78 ზამირ იბრაგიმოვი კომისიის წევრი                                    
22 78 მეხმან მუსტაფაევი კომისიის წევრი                                    
22 78 ვანიკ აროსიანი მოადგილე                                          

22 79 ემინ მამედოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 79 ჯალილ ჯალილოვი კომისიის მდივანი                                  
22 79 ელშან ჯალილოვი კომისიის წევრი                                    
22 79 გადირ ბედიევი კომისიის წევრი                                    
22 79 ანარ ნაზაროვი კომისიის წევრი                                    
22 79 იუსიფ პოლუხოვი კომისიის წევრი                                    
22 79 ილიაზ პოლუხოვი კომისიის წევრი                                    
22 79 ფაზილ ნურმამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 79 ნასიბ ნაბიევი კომისიის წევრი                                    
22 79 ხიდირ აივაზოვი კომისიის წევრი                                    
22 79 სახიბ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 79 ალი ჯაფაროვი კომისიის წევრი                                    
22 79 ზაქირ აივაზოვი მოადგილე                                          

22 80 ოფელია მეხტიევა კომისიის თავმჯდომარე                              
22 80 არიფ ომაროვი კომისიის მდივანი                                  
22 80 ნამიგ გულიევი კომისიის წევრი                                    
22 80 გარიბ ეფენდიევი კომისიის წევრი                                    
22 80 ასად მამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 80 რუხან მამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 80 სუდარხან ველიევი კომისიის წევრი                                    
22 80 სეიმურ ახმედოვი კომისიის წევრი                                    
22 80 აფდანდილ ნაიბოვი კომისიის წევრი                                    
22 80 ხაიალ ვალიევი კომისიის წევრი                                    
22 80 არშად ისკანდაროვი კომისიის წევრი                                    
22 80 ალი ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
22 80 აკიფ მეხტიევი მოადგილე                                          



22 81 მუთაბიგ შიხიევი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 81 ინეზა ძინძიბაძე კომისიის მდივანი                                  
22 81 რახმან კეჩალოვი კომისიის წევრი                                    
22 81 ასკერ ალიევი კომისიის წევრი                                    
22 81 გურამ დევაძე კომისიის წევრი                                    
22 81 მაგდანა ასათიანი კომისიის წევრი                                    
22 81 შარგია გასანოვა კომისიის წევრი                                    
22 81 აიდინ სულთანოვი კომისიის წევრი                                    
22 81 ადილ სულთანოვი კომისიის წევრი                                    
22 81 საქით მამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 81 ვილაიათ პირიევი კომისიის წევრი                                    
22 81 გარაჯა ჩობანოვი კომისიის წევრი                                    
22 81 აგშინ ჩობანოვი მოადგილე                                          

22 82 გასუმ გასუმოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 82 ბაჩუკი დარბაიძე კომისიის მდივანი                                  
22 82 ლანა შუკაკიძე კომისიის წევრი                                    
22 82 ორხან გასანოვი კომისიის წევრი                                    
22 82 ილია მინაძე კომისიის წევრი                                    
22 82 ბასტი ორუჯოვა კომისიის წევრი                                    
22 82 არიფ ჰუსეინოვი კომისიის წევრი                                    
22 82 ნაზახიმ რუსთამოვი კომისიის წევრი                                    
22 82 აიატ გოიუშოვი კომისიის წევრი                                    
22 82 ილხამ ალახვერდიევი კომისიის წევრი                                    
22 82 არასტუნ ალიევი კომისიის წევრი                                    
22 82 აიბანიზ სეიდოვა კომისიის წევრი                                    
22 82 ზიმისტან ამირჯანოვი მოადგილე                                          

22 83 ასანა მურადოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 83 თამუნა სულხანიშვილი კომისიის მდივანი                                  
22 83 ზოხრაბ ჯაფაროვი კომისიის წევრი                                    
22 83 ჯეირან ალმამედოვა კომისიის წევრი                                    
22 83 გიორგი ბურნაძე კომისიის წევრი                                    
22 83 თახმაზ საფაროვი კომისიის წევრი                                    
22 83 მახმუდ ფარზალიევი კომისიის წევრი                                    
22 83 მანანა ალიევა კომისიის წევრი                                    
22 83 ტურაბ ასლანოვი კომისიის წევრი                                    
22 83 ნარიმან ალმამედოვი კომისიის წევრი                                    



22 83 ზამირ გურბანოვი კომისიის წევრი                                    
22 83 გასან ყურბანოვი კომისიის წევრი                                    
22 83 სოხბატ ჩირახოვი მოადგილე                                          

22 84 საიად გასანოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 84 ირაკლი ძებისაშვილი კომისიის მდივანი                                  
22 84 ალი მამედოვი კომისიის წევრი                                    
22 84 მუბარიზ ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
22 84 ჯუმბერ ხარაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
22 84 ამირხან მუსტაფაევი კომისიის წევრი                                    
22 84 ინტიგამ აჯალოვი კომისიის წევრი                                    
22 84 სელიმხან ორუჯოვი კომისიის წევრი                                    

22 84 ჰუსეინგულუ ასლანოვი კომისიის წევრი                                    
22 84 ალახვერდი გულიევი კომისიის წევრი                                    
22 84 ტაბრიზ იბრაგიმოვი კომისიის წევრი                                    
22 84 ტოფიკ სადიევი კომისიის წევრი                                    
22 84 ქარიმ ფარაჯოვი მოადგილე                                          

22 85 ნარიმან გაჯიევი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 85 თეა ხიზანიშვილი კომისიის მდივანი                                  
22 85 ლამია იუსიფოვა კომისიის წევრი                                    
22 85 ნინო ჭურღულია კომისიის წევრი                                    
22 85 მარინა თვალჭრელიძე კომისიის წევრი                                    
22 85 გიორგი იოვაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 85 ფამილ ეთირმიშლი კომისიის წევრი                                    
22 85 ჯემალი გასანოვი კომისიის წევრი                                    
22 85 სვეტლანა კირიაკოვა კომისიის წევრი                                    
22 85 თამთა სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
22 85 ფარილ ფარზალიევი კომისიის წევრი                                    
22 85 ზაქირ კირიაკოვი მოადგილე                                          

22 86 რაფაილ ნამაზოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
22 86 თამარა მეხტიევა კომისიის მდივანი                                  
22 86 ილგარ გაჯიევი კომისიის წევრი                                    
22 86 ელნარა ბაირამოვა კომისიის წევრი                                    
22 86 ზურაბ ბურნაძე კომისიის წევრი                                    
22 86 გიორგი მინაძე კომისიის წევრი                                    
22 86 ტატიანა შუმკოვი კომისიის წევრი                                    



22 86 ეთერი გურგენიშვილი კომისიის წევრი                                    
22 86 მარინა კობახიძე კომისიის წევრი                                    
22 86 რიონგეტა ასანიძე კომისიის წევრი                                    
22 86 ნოვრუზ მურთუზოვი კომისიის წევრი                                    
22 86 ასაფ ნამაზოვი კომისიის წევრი                                    
22 86 ვუსალ ბაირამოვი მოადგილე                                          

22 87 ანასტასია ოქროპირიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
22 87 ინგა შავარდენიძე კომისიის მდივანი                                  
22 87 კამრან კარაევი კომისიის წევრი                                    
22 87 ვერიკო კახნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 87 გულნარი გაგიშვილი კომისიის წევრი                                    
22 87 ოვაკიმ ხაჩატურიანი კომისიის წევრი                                    
22 87 ნიზამი ხუდაევი კომისიის წევრი                                    
22 87 გელა ბურნაძე კომისიის წევრი                                    
22 87 ქეთევან შოშიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
22 87 ელენა გუგუტიშვილი კომისიის წევრი                                    
22 87 თორნიკე ქველაძე კომისიის წევრი                                    
22 87 ნათია ხეცურიანი კომისიის წევრი                                    
22 87 გვანცა ჭონიაშვილი მოადგილე                                          

23 1 დარეჯან ჩარკვიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 1 რუსუდან ბერიძე კომისიის მდივანი                                  
23 1 რუსუდან მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
23 1 ირმა გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
23 1 მანანა ლონდარაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 1 ზურაბ დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 1 ეკატერინე ჯანაძე კომისიის წევრი                                    
23 1 სოფიო ბერიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 1 ჟუჟუნა დალაქიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 1 ზოია კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
23 1 იური საჯაია კომისიის წევრი                                    
23 1 ეკატერინე ხიზანიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 1 ნატალია მამარდაშვილი მოადგილე                                          

23 2 ლელა დევნოზაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 2 ლანა კვირკაშვილი კომისიის მდივანი                                  
23 2 მარიამი შუკვანი კომისიის წევრი                                    
23 2 იამზე ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    



23 2 ნარინე ტუტხალიანი კომისიის წევრი                                    
23 2 ალბერტ ანდრეასიანი კომისიის წევრი                                    
23 2 მაგული გაბრიჭიძე კომისიის წევრი                                    
23 2 მაია მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
23 2 თამარ გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
23 2 ვოვა ლიპარიძე კომისიის წევრი                                    
23 2 ზვიადი სიხუაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 2 ეთერ ხომასურიძე კომისიის წევრი                                    
23 2 გაბრო ჯანაძე მოადგილე                                          

23 3 დარეჯან ხეცურიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 3 თინა ვეფხვაძე კომისიის მდივანი                                  
23 3 მაია მაისაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 3 ლენა ჩხეტიანი კომისიის წევრი                                    
23 3 მარიამ სიმონიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 3 ზვიად ღიბრაძე კომისიის წევრი                                    
23 3 მაია გაბიძაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 3 ეკატერინე ნინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 3 მარინა მესხი კომისიის წევრი                                    
23 3 ნელი საბიაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 3 ნუნუ ღიბრაძე კომისიის წევრი                                    
23 3 ეკატერინე ახვლედიანი მოადგილე                                          

23 4 ანგელინა ლომთაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
23 4 ნინო მჭედლიძე კომისიის მდივანი                                  
23 4 შოთა ლეთოდიანი კომისიის წევრი                                    
23 4 მანანა მიქაუტაძე-მანაგაძე კომისიის წევრი                                    
23 4 ლევან ბანცური კომისიის წევრი                                    
23 4 კობა ადამაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 4 თამარ ჯაჯანიძე კომისიის წევრი                                    
23 4 ცისანი აკოფაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 4 ლიანა ბუბუტეიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 4 მარიამ გოშაძე კომისიის წევრი                                    
23 4 ზურაბ ნაცვლიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 4 ეკატერინე ჩაგელიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 4 ქეთინო მუშკუდიანი მოადგილე                                          

23 5 ლეილა ალადაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 5 მარიამ მაისურაძე კომისიის მდივანი                                  



23 5 ვალერიან რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 5 გრიგოლ ხავთასი კომისიის წევრი                                    
23 5 ნინო სიმონიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 5 მართა სუბელიანი კომისიის წევრი                                    
23 5 ლალი მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
23 5 მზევინარ ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
23 5 ლამარა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
23 5 ფრენიკო კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
23 5 რიტა ნემსწვერიძე კომისიის წევრი                                    
23 5 მანანა შეყილაძე კომისიის წევრი                                    
23 5 ტრისტან გუგუშვილი მოადგილე                                          

23 6 ნიკოლაი გიორბელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
23 6 თინა გრძელიშვილი კომისიის მდივანი                                  
23 6 ედიშერ შუკვანი კომისიის წევრი                                    
23 6 მაია გეთია კომისიის წევრი                                    
23 6 ქეთევან ჩომახაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 6 ენძელა შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
23 6 სალომე ტაბაღუა კომისიის წევრი                                    
23 6 ნანა მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
23 6 მანანა ადამია კომისიის წევრი                                    
23 6 ჯეირან ფარჯველიანი კომისიის წევრი                                    
23 6 ქეთევან ქვარცხავა კომისიის წევრი                                    
23 6 ნინო ღუღუნიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 6 მარინა დვალიშვილი მოადგილე                                          

23 7 ჯანსული შაინიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
23 7 ნესტან ქავჯარაძე კომისიის მდივანი                                  
23 7 მარია შაინიძე კომისიის წევრი                                    
23 7 მაგდან მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
23 7 ნონა მარტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 7 თეა გაბიძაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 7 ლაშა ლატარია კომისიის წევრი                                    
23 7 გულთამზე ხოზრევანიძე კომისიის წევრი                                    
23 7 ცირა უგრეხელიძე კომისიის წევრი                                    
23 7 გურამი დავითაძე კომისიის წევრი                                    
23 7 დიმიტრი შაინიძე კომისიის წევრი                                    
23 7 ჯამბულ შაინიძე კომისიის წევრი                                    
23 7 ნოდარ ბერიძე მოადგილე                                          



23 8 ციალა კირკიტაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
23 8 ეკა ბეჟანიშვილი კომისიის მდივანი                                  
23 8 ანზორ ხარებავა კომისიის წევრი                                    
23 8 რობერტ აიდინოვი კომისიის წევრი                                    
23 8 ერეკლე გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
23 8 ნაირა დემეტრაძე კომისიის წევრი                                    
23 8 ნანა ალფაიძე კომისიის წევრი                                    

23 8 დარიკო
მილდიანი-
ლეკიშვილი კომისიის წევრი                                    

23 8 მაკა ბეჟანიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 8 ნელი დვალიძე კომისიის წევრი                                    
23 8 დავით მენთეშაშვილი კომისიის წევრი                                    

23 8 მაია
ჯაფარიძე-
მირიანაშვილი კომისიის წევრი                                    

23 8 თედორე ჯავახიშვილი მოადგილე                                          

23 9 ადილ ამირახოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 9 ნათელა კიკოლიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
23 9 ლაშა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
23 9 თეიმურ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
23 9 თორნიკე ასანიძე კომისიის წევრი                                    
23 9 იამზე ბაღათრიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 9 ჯონი ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
23 9 შორენა წიკლაური კომისიის წევრი                                    
23 9 ასმათი გიორბელიძე კომისიის წევრი                                    
23 9 თეა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
23 9 ლალი ურუშაძე კომისიის წევრი                                    
23 9 გარიბ გასანოვი მოადგილე                                          

23 10 მაია გაბიძაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 10 ნათელა სლანოვა კომისიის მდივანი                                  
23 10 გიორგი რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 10 ანნა ექიზაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 10 ქეთევან ტატუაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 10 ვერიკო ღიბრაძე კომისიის წევრი                                    
23 10 ქეთევან დევნოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 10 ხათუნა დოლიძე კომისიის წევრი                                    
23 10 ამრახ ალიევი კომისიის წევრი                                    



23 10 ნათია დევრისაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 10 ბახტიარ რუსტამოვი კომისიის წევრი                                    
23 10 მარინა ჩანქსელიანი კომისიის წევრი                                    
23 10 ვასილი გვასალია მოადგილე                                          

23 11 ია გვენეტაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
23 11 ელზა თამაზაშვილი კომისიის მდივანი                                  
23 11 ლაურა კაჭკაჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 11 ოთარ ფოლადიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 11 ნუნუ ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 11 ლევან ფოლადიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 11 ბაბულია ბერიძე კომისიის წევრი                                    
23 11 გიორგი ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 11 მაყვალა ბენიძე კომისიის წევრი                                    
23 11 ზვიად წიკლაური კომისიის წევრი                                    
23 11 მზია კოდიაშვილი მოადგილე                                          

23 12 ლადო ასათიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 12 თამილა ისიანი კომისიის მდივანი                                  
23 12 ოთარი ოქროაძე კომისიის წევრი                                    
23 12 ქეთევანი ხეჩუაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 12 კობა სოსელია კომისიის წევრი                                    
23 12 მზია რთველიაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 12 კობა დანელია კომისიის წევრი                                    
23 12 მარია ბართაია კომისიის წევრი                                    
23 12 ნანა დემურაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 12 მაკა მეშველიანი კომისიის წევრი                                    
23 12 მაია ბოლქვაძე მოადგილე                                          

23 13 თამილა ქრისტესიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 13 თამარ შუკვანი კომისიის მდივანი                                  
23 13 თამთა ფოლადიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 13 ნინო ნონიაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 13 ნიკა ჯაყელი კომისიის წევრი                                    
23 13 ნანა ლონდარიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 13 ქეთო დადვანი კომისიის წევრი                                    
23 13 რუსლან ოსმანოვი კომისიის წევრი                                    
23 13 ნათელა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
23 13 მთვარისა კონსტანტინიდის კომისიის წევრი                                    



23 13 ლელა ყაფლანიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 13 ელიონორა ჭილაია კომისიის წევრი                                    
23 13 ნანული თვაური მოადგილე                                          

23 14 ოთარი ყალაიჩიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 14 ნინო ჯაჯანიძე კომისიის მდივანი                                  
23 14 ნინო გობეჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 14 თენგიზ ჩხეტიანი კომისიის წევრი                                    
23 14 ნიკა ნონიაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 14 დავით ფოლადიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 14 ტარიელ ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
23 14 რაინდი სვანიძე კომისიის წევრი                                    
23 14 ნონა მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 14 ირაკლი მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 14 ლენა ნასყიდაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 14 ნატალია ყალაიჩიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 14 ტრისტან ბერიძე მოადგილე                                          

23 15 ნოფალ ალიევი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 15 მანანა გუნაშვილი კომისიის მდივანი                                  
23 15 ფაზილ ხალილოვი კომისიის წევრი                                    
23 15 ვლადიმერ ჩხეტიანი კომისიის წევრი                                    
23 15 გიორგი ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
23 15 ანა ჯიჯელავა კომისიის წევრი                                    
23 15 ლამარა რთველაძე კომისიის წევრი                                    
23 15 ზურაბ ურუმაშვილი კომისიის წევრი                                    

23 15 ალექსანდრე გელენიძე კომისიის წევრი                                    
23 15 ზურაბ გობეჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 15 ვაგიფ ნაბიევი კომისიის წევრი                                    
23 15 მზია სიმონიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 15 ვაჟა მეტრეველი მოადგილე                                          

23 16 ხალიდ გასანოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 16 გაზანფარ გასანოვი კომისიის მდივანი                                  
23 16 რამალ სეიდოვი კომისიის წევრი                                    
23 16 მარიკა კიპაროიძე კომისიის წევრი                                    

23 16 ალექსანდრე ღიბრაძე კომისიის წევრი                                    



23 16 არჩილ ბჟალავა კომისიის წევრი                                    
23 16 ბადრი კვირკაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 16 თემურ თანდარაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 16 მუბარიზ ალლაზოვი კომისიის წევრი                                    
23 16 ნელი ბახტაძე კომისიის წევრი                                    
23 16 ლატიფ გასანოვი კომისიის წევრი                                    
23 16 ნათია ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 16 ნიაზ ალლახვერდიევი მოადგილე                                          

23 17 ანვარ იმანოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 17 ელენე ლაზარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
23 17 გიორგი ნონიაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 17 ენუკი სახალიანი კომისიის წევრი                                    
23 17 მეგი ღამბარაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 17 ზაირა შაინიძე კომისიის წევრი                                    
23 17 გიორგი შამფრიანი კომისიის წევრი                                    
23 17 გია სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
23 17 ლეილა გელაძე კომისიის წევრი                                    

23 17 ნინო იასაღაშვილი-მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
23 17 იბრაგიმ კურბანოვი კომისიის წევრი                                    
23 17 ეკატერინე რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 17 გაზანფარ ალიევი მოადგილე                                          

23 18 იდაიათ ალიევი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 18 ნინო ჯინჭარაძე კომისიის მდივანი                                  
23 18 ხანლარ ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
23 18 რევაზ ბჟალავა კომისიის წევრი                                    
23 18 ქეთევან ჩაგელიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 18 მარინა ურუმაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 18 თემურ მათეშვილი კომისიის წევრი                                    
23 18 ხვიჩა თანდარაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 18 ასლან შაინიძე კომისიის წევრი                                    
23 18 ჯუმშუდ ვალიევი კომისიის წევრი                                    
23 18 ანამალი ოსმანოვი კომისიის წევრი                                    
23 18 ელდარ სეიდოვი კომისიის წევრი                                    
23 18 ტოფიგ ხალილოვი მოადგილე                                          

23 19 ნოვრუზ ბაირამოვი კომისიის თავმჯდომარე                              



23 19 ბაქარი ხაჭვანი კომისიის მდივანი                                  
23 19 ჯალალ ბაირამოვი კომისიის წევრი                                    
23 19 გრიშა ხაჩატუროვი კომისიის წევრი                                    
23 19 ოქსანა ოსიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 19 ვალერი ლოგუა კომისიის წევრი                                    
23 19 ნატო მენაბდიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 19 ლევან შაინიძე კომისიის წევრი                                    
23 19 თამარ ავქოფაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 19 ბილალ ახმედოვი კომისიის წევრი                                    
23 19 ლინდა გუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 19 სულუმხან ვალიევი კომისიის წევრი                                    
23 19 არაბხან ახმედოვი მოადგილე                                          

23 20 ბახადინ გასანოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 20 ეროსი ხაჭვანი კომისიის მდივანი                                  
23 20 ბაბილინა ყიფშიძე კომისიის წევრი                                    
23 20 თენგიზ ექიზაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 20 თეა ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
23 20 ელენე ადუაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 20 გიორგი ზურაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 20 ფახრად რამაზანოვი კომისიის წევრი                                    
23 20 მარინა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
23 20 ალეკბარ ბაირამოვი კომისიის წევრი                                    
23 20 მამუკა მენთეშაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 20 ია ქოქოსაძე კომისიის წევრი                                    
23 20 ნიზამი ასმაროვი მოადგილე                                          

23 21 ფარამაზ ჯალილოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 21 ნოდარ აბრამიშვილი კომისიის მდივანი                                  
23 21 ახმედ ალლახვერდიევი კომისიის წევრი                                    
23 21 გელა თაყნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 21 მარიამი მაკარაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 21 მაია ჭეხაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 21 ვახტანგ ქალდანი კომისიის წევრი                                    
23 21 გიორგი მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
23 21 ჟენია გიგაური კომისიის წევრი                                    
23 21 ნათია ერაძე კომისიის წევრი                                    
23 21 ახმედ რუსტამოვი კომისიის წევრი                                    
23 21 რაშიდ ტანრივერდიევი კომისიის წევრი                                    



23 21 ზიათხან ნამაზოვი მოადგილე                                          

23 22 რაფი მანუჩარიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 22 ასტღიკ ხუბლარიანი კომისიის მდივანი                                  
23 22 ზურაბ გრძელიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 22 არტურ არუთუნიანი კომისიის წევრი                                    
23 22 დავით ბანცური კომისიის წევრი                                    
23 22 თინათინ აპრესაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 22 ვართუშ გუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 22 გივი ქარქუზაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 22 ვასილ თოროზაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 22 მარა აბრამიანი კომისიის წევრი                                    
23 22 დავიდ სარქისიანი კომისიის წევრი                                    
23 22 მანანა ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
23 22 ლევან ავეტისიანი მოადგილე                                          

23 23 რაშიდ იაგუბოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 23 ზვიადი ნამგლაძე კომისიის მდივანი                                  
23 23 მზია დევნოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 23 გიორგი ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
23 23 გიორგი ტუტხალიანი კომისიის წევრი                                    
23 23 მზია მენაბდიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 23 მარინა კვირკაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 23 თინა ხაბულიანი კომისიის წევრი                                    
23 23 მარიამ ლომსაძე კომისიის წევრი                                    
23 23 ალაი მუსაევი კომისიის წევრი                                    
23 23 მარინე ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 23 თინათინ ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
23 23 თემურ მეხტიევი მოადგილე                                          

23 24 იასინ ნასიბოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 24 სვეტლანა ალიხანიანი კომისიის მდივანი                                  
23 24 ნუნუ ტატუაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 24 გიორგი მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
23 24 მარიამი ინაძე კომისიის წევრი                                    
23 24 ტარიელ არსენიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 24 როზა კიკვიძე კომისიის წევრი                                    
23 24 ეკა ბერიანი კომისიის წევრი                                    
23 24 ელისაბედი რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    



23 24 ლევანი გუგუშვილი კომისიის წევრი                                    
23 24 გიორგი შანშიევი კომისიის წევრი                                    
23 24 თეონა ხეცურიანი კომისიის წევრი                                    
23 24 იახია ბუდაგოვი მოადგილე                                          

23 25 მარინა ანანიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 25 ფატმანი ტაბაღუა კომისიის მდივანი                                  
23 25 ვლადიმერ გაბრიჭიძე კომისიის წევრი                                    
23 25 ზვიად ალადაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 25 მამუკა მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
23 25 ვილენა ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 25 ნათია ვიბლიანი კომისიის წევრი                                    
23 25 მანანა რთველაძე კომისიის წევრი                                    
23 25 ბექა უგრეხელიძე კომისიის წევრი                                    
23 25 დავიდ ამირიანი კომისიის წევრი                                    
23 25 მევლუდი ოქრუაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 25 თამარა პოღოსიანი კომისიის წევრი                                    
23 25 ალი ალიევი მოადგილე                                          

23 26 მუსეიბ გამბაროვი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 26 ნათია ზურაბაშვილი კომისიის მდივანი                                  
23 26 ნიზამი ვალიევი კომისიის წევრი                                    
23 26 ჭაბუკა შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
23 26 დავით მირიანაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 26 დიანა ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 26 დავით ყაველაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 26 ლიანა გიორგობიანი კომისიის წევრი                                    
23 26 ქეთევან მენაბდიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 26 ნუნუ დევნოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 26 თინათინ ფრუიძე კომისიის წევრი                                    
23 26 მაკა ხვადაგიანი კომისიის წევრი                                    
23 26 შამილ ისმაილოვი მოადგილე                                          

23 27 ოვჩუ ოვჩუევი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 27 ირმა ოქროჭელიძე კომისიის მდივანი                                  
23 27 ანვარ ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
23 27 სულიკო ოქრუაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 27 გიორგი უგრეხელიძე კომისიის წევრი                                    
23 27 გიორგი ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    



23 27 თამარი ყაველაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 27 რომან ტაბაღუა კომისიის წევრი                                    

23 27 მაგამედალი აშიროვი კომისიის წევრი                                    
23 27 რაგიფ ახმედოვი კომისიის წევრი                                    
23 27 იმამალი ნაბიევი კომისიის წევრი                                    
23 27 რამაზ ჯოხაძე კომისიის წევრი                                    
23 27 გამბარ ალახვერდიევი მოადგილე                                          

23 28 ეიტიბარ ასლანოვ კომისიის თავმჯდომარე                              
23 28 დოდო ასათიანი კომისიის მდივანი                                  
23 28 შახვალად ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
23 28 მედეა ბიძინაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 28 ნათია სირაძე კომისიის წევრი                                    
23 28 თათია ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 28 ინგა მემანიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 28 დავით ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
23 28 ალახვერდი იუნუსოვი კომისიის წევრი                                    
23 28 ასად მეხტიევი კომისიის წევრი                                    
23 28 მეხტი მეხტიევი კომისიის წევრი                                    
23 28 სპარტაკ ფრუიძე კომისიის წევრი                                    
23 28 სალმან საფაროვი მოადგილე                                          

23 29 გამიდ შაბანოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 29 ფიქრია მჭედლიძე კომისიის მდივანი                                  
23 29 ელბურს ახმედოვი კომისიის წევრი                                    
23 29 ავთანდილ აბდულაევი კომისიის წევრი                                    
23 29 ნინო მიქიანი კომისიის წევრი                                    
23 29 მანანა ტვილდიანი კომისიის წევრი                                    
23 29 თეონა ჩაგელიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 29 ლაშა მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
23 29 ნანა ასათიანი კომისიის წევრი                                    
23 29 ალახვერდი ახმედოვი კომისიის წევრი                                    
23 29 მასიმ ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
23 29 ნათელა სვანიძე კომისიის წევრი                                    
23 29 აიდინ ახმედოვი მოადგილე                                          

23 30 გიას ბადალოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 30 ანა მურცხვალაძე კომისიის მდივანი                                  



23 30 ცირი გელენიძე კომისიის წევრი                                    
23 30 თორნიკე ჩხეტიანი კომისიის წევრი                                    
23 30 ელგუჯა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
23 30 ანეტა ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
23 30 ლევან ციხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 30 დოვლათ ბაირამოვი კომისიის წევრი                                    
23 30 შაიგ ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
23 30 ხანლარ ორუჩოვი კომისიის წევრი                                    
23 30 უზეირ ჩობანოვი კომისიის წევრი                                    
23 30 ვაგიფ ალიმარდანოვი მოადგილე                                          

23 31 ქიარამ ბადალოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 31 თენგიზ ავქოფაშვილი კომისიის მდივანი                                  
23 31 გურგენ ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
23 31 მაია შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
23 31 მაია მანდარია კომისიის წევრი                                    
23 31 გურამი მურცხვალაძე კომისიის წევრი                                    
23 31 მარიამ ცქიტიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 31 ვაჟა გუგუშვილი კომისიის წევრი                                    
23 31 აბულფატ ალიევი კომისიის წევრი                                    
23 31 არიფ გუსეინოვი კომისიის წევრი                                    
23 31 ბაბალე ელიზბარაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 31 აზარ მუსაევი კომისიის წევრი                                    
23 31 გაჯი გუსეინოვი მოადგილე                                          

23 32 იაშა ოსმანოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 32 ბახმან აბდურახმანოვი კომისიის მდივანი                                  
23 32 ზინა კონსტანტინოვი კომისიის წევრი                                    
23 32 შორენა ხომასურიძე კომისიის წევრი                                    
23 32 იმედა გაბიძაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 32 ნინო მურცხვალაძე კომისიის წევრი                                    
23 32 ეთერი გურჩიანი კომისიის წევრი                                    
23 32 ხათუნა ანდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 32 რუსუდან ყულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 32 რაფიკ ბაირამოვი კომისიის წევრი                                    
23 32 მასიმ გარაევი კომისიის წევრი                                    
23 32 შამში მამედოვი კომისიის წევრი                                    
23 32 მამედ კურბანოვი მოადგილე                                          



23 33 აიდინ მამედოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 33 კურბან ალიევი კომისიის მდივანი                                  
23 33 ნინო ჯაყელი კომისიის წევრი                                    
23 33 ირმა ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    

23 33 ნატალია
გაბრიჭიძე-
გაბიძაშვილი კომისიის წევრი                                    

23 33 ქეთევან პირველი კომისიის წევრი                                    
23 33 ნიკა ლაბაძე კომისიის წევრი                                    
23 33 ირაკლი ფრუიძე კომისიის წევრი                                    
23 33 ლელა ბარლიანი კომისიის წევრი                                    
23 33 უმუდ გაჯიევი კომისიის წევრი                                    
23 33 რიტა გუსეინოვა კომისიის წევრი                                    
23 33 ილგამ ემინოვი კომისიის წევრი                                    
23 33 ანვარ შირინოვი მოადგილე                                          

23 34 რასიმ ისმაილოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 34 ლელა ლომსაძე კომისიის მდივანი                                  
23 34 კობა ვალიევი კომისიის წევრი                                    
23 34 სულიკო ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 34 მარიამ ხავთასი კომისიის წევრი                                    
23 34 გიორგი ზვერევი კომისიის წევრი                                    
23 34 ფიქრია ლონდარიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 34 ლალი ყაველაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 34 იოსები ოსიყმიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 34 მაია სტეფანია კომისიის წევრი                                    

23 34 ალექსანდრე ჯაჯანიძე კომისიის წევრი                                    
23 34 ჭიაბერ თაბაგარი მოადგილე                                          

23 35 თალეხ აივაზოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 35 გალინა თაბაგარი კომისიის მდივანი                                  
23 35 ბელა ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
23 35 გიორგი გაბიძაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 35 მარიამ მაჭავარიანი კომისიის წევრი                                    
23 35 ხათუნა ავალიანი კომისიის წევრი                                    
23 35 გელა ჩხეტიანი კომისიის წევრი                                    
23 35 ჯოკია მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
23 35 თემური გელენიძე კომისიის წევრი                                    



23 35 ლევან მიქაბერიძე კომისიის წევრი                                    
23 35 ვახიდ მუსტაფაევი კომისიის წევრი                                    
23 35 ნანა მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
23 35 მანანა ჯაჯანიძე მოადგილე                                          

23 36 მამედ გამბაროვი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 36 მალხაზ ზურაბაშვილი კომისიის მდივანი                                  
23 36 ნანა ხორგუანი კომისიის წევრი                                    
23 36 თამარ მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
23 36 რუსუდან ბაღათრიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 36 თამაზი ნასყიდაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 36 ვიქტორი ისიანი კომისიის წევრი                                    
23 36 გიორგი მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
23 36 ფიქრია არსენიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 36 მაგამედ მუსტაფაევი კომისიის წევრი                                    
23 36 დავითი ოსიყმიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 36 ნანა პაპიაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 36 არჩილ შაკიაშვილი მოადგილე                                          

23 37 რამიზ მამედალიზადე კომისიის თავმჯდომარე                              
23 37 მარეხი მეტივიშვილი კომისიის მდივანი                                  
23 37 გიორგი ფრუიძე კომისიის წევრი                                    
23 37 ვარლამ ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 37 ქეთევან გერგიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 37 ზვიად გიორბელიძე კომისიის წევრი                                    
23 37 ლელა ართილაყვა კომისიის წევრი                                    
23 37 შორენა სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
23 37 ირინა გოლეთიანი კომისიის წევრი                                    
23 37 ბახტიარ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
23 37 იასინ ნაბიევი კომისიის წევრი                                    
23 37 ნინო ჯოხაძე კომისიის წევრი                                    
23 37 ალიდა მამედალიზადე მოადგილე                                          

23 38 სოვდალ ალიევი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 38 თინათინ ნადარაია კომისიის მდივანი                                  
23 38 ლია რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 38 გელა მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
23 38 ანდრო კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
23 38 მარიამ ჯირაშვილი კომისიის წევრი                                    



23 38 ირმა მეტივიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 38 თამარ მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
23 38 გუსეინ სულეიმანოვი კომისიის წევრი                                    
23 38 მოხუბათ ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
23 38 ისმაილ მუსაევი კომისიის წევრი                                    
23 38 ელშად რაგიმოვი კომისიის წევრი                                    
23 38 ბახტიარ მეხტიევი მოადგილე                                          

23 39 შაქირ ნასიბოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 39 ლალი დევნოზაშვილი კომისიის მდივანი                                  
23 39 არიზ ნასიბოვი კომისიის წევრი                                    
23 39 ნინო გუგუშვილი კომისიის წევრი                                    
23 39 ცისნამი ქველაძე კომისიის წევრი                                    
23 39 ინგა ფოცხვერაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 39 ქეთინო ლაბაძე კომისიის წევრი                                    
23 39 მუბარიზ ბაქიროვი კომისიის წევრი                                    
23 39 ოქტაი ბაირამოვი კომისიის წევრი                                    
23 39 ბილალ გიულმამედოვი კომისიის წევრი                                    
23 39 ლუიზა მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
23 39 ანა ნინიძე-ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
23 39 ბესარიონ მეტრეველი მოადგილე                                          

23 40 თეიმურაზ ჩირაგოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 40 ხათუნა ხიზანიშვილი კომისიის მდივანი                                  
23 40 მალხაზ რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 40 სერგეი მაკარაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 40 ნანა ქობულაძე კომისიის წევრი                                    
23 40 ბესიკ ასპანიძე კომისიის წევრი                                    
23 40 ელენე მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 40 აფიზ ბაქიროვი კომისიის წევრი                                    
23 40 როსტომი ბაძგარაძე კომისიის წევრი                                    
23 40 ზოია ოჩხიკიძე კომისიის წევრი                                    
23 40 ტუნზალა სამედოვა კომისიის წევრი                                    
23 40 ლამარა ჯოგლიძე კომისიის წევრი                                    
23 40 ნანა ოდიშელიძე მოადგილე                                          

23 41 მაია გრძელიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 41 ხათუნა მუშკუდიანი კომისიის მდივანი                                  
23 41 ქრისტინე ერგემლიძე კომისიის წევრი                                    



23 41 თამარ ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 41 ფიქრია ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 41 ანნა ჯირაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 41 მაკა კიკოლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 41 გულნაზი ასანიძე კომისიის წევრი                                    
23 41 თამარი ალექსიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 41 თეონა გოგებაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 41 დარეჯან გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
23 41 ნუნუ კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
23 41 ელისო ხვედელიძე მოადგილე                                          

23 42 თემური ასანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
23 42 თეა სვანიძე კომისიის მდივანი                                  
23 42 ციალა მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
23 42 გიორგი ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 42 მაგული ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    
23 42 მარეხი არღვლიანი კომისიის წევრი                                    
23 42 გიორგი გოლეთიანი კომისიის წევრი                                    
23 42 გიორგი ღონღაძე კომისიის წევრი                                    
23 42 რომან აბდუშელიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 42 გიორგი გაბიძაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 42 შაქირ დაშტამიროვი კომისიის წევრი                                    
23 42 შახინ რზაევი კომისიის წევრი                                    
23 42 მამედალი გუსეინოვი მოადგილე                                          

23 43 ნაზიბროლა გობეჯიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 43 ლელა ზურაბიშვილი კომისიის მდივანი                                  

23 43 ალექსანდრე რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 43 სვეტლანა ბურნაძე კომისიის წევრი                                    
23 43 მზია ქენქაძე კომისიის წევრი                                    
23 43 რუსუდანი სვანიძე კომისიის წევრი                                    
23 43 მაია ხუსკივაძე კომისიის წევრი                                    
23 43 დალი დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 43 მიხეილ ავქოფაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 43 ჯულეტა გავაშელიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 43 ნიკა კულდონაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 43 ბექა ცარციძე კომისიის წევრი                                    
23 43 მარინა რეხვიაშვილი მოადგილე                                          



23 44 ლია ჯაბახიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
23 44 ნანა გაბიძაშვილი კომისიის მდივანი                                  
23 44 ზურაბ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
23 44 ნაირა ალადაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 44 მაკა ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
23 44 ლია ცირეკიძე კომისიის წევრი                                    
23 44 გილანი ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
23 44 სოფიო ცუცქირიძე კომისიის წევრი                                    
23 44 მერაბ იაკობაძე კომისიის წევრი                                    
23 44 თემურ მამულაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 44 კობა მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
23 44 ბესიკ ნინოშვილი კომისიის წევრი                                    
23 44 ირმა თამაზაშვილი მოადგილე                                          

23 45 ალადინ სამედოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 45 ლაირა მჭედლიძე კომისიის მდივანი                                  
23 45 დავით ინაძე კომისიის წევრი                                    
23 45 გიორგი ექიზაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 45 ნესტან ონიანი კომისიის წევრი                                    
23 45 ლალი კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
23 45 ფიქრია ფრუიძე კომისიის წევრი                                    
23 45 ემზარ სააკაძე კომისიის წევრი                                    
23 45 ეკა ანსიანი კომისიის წევრი                                    
23 45 ლევანი კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
23 45 თარლან კარაევა კომისიის წევრი                                    
23 45 თამარი კუხალაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 45 ილგარ მამედოვი მოადგილე                                          

23 46 ანდრო წაქაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
23 46 ვაგიფ კულიევი კომისიის მდივანი                                  
23 46 მაგდა რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 46 გიორგი ბჟალავა კომისიის წევრი                                    
23 46 ლალი ხურცილავა კომისიის წევრი                                    
23 46 მარო უგრეხელიძე კომისიის წევრი                                    
23 46 გივი ლაბაძე კომისიის წევრი                                    
23 46 ციური ჩხეტიანი კომისიის წევრი                                    
23 46 აიტაშ ემინოვი კომისიის წევრი                                    
23 46 რაფილ მამედოვი კომისიის წევრი                                    



23 46 გივი ჩიხრაძე კომისიის წევრი                                    
23 46 ჯავანშირ ჯაფაროვი კომისიის წევრი                                    
23 46 ელდანიზ აბდულაევი მოადგილე                                          

23 47 სოგბადინ მამედოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 47 გაგა ცალუღელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
23 47 მადონა მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
23 47 სვეტლანა ჩაჩანიძე კომისიის წევრი                                    
23 47 თეონა სიმონიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 47 გვანცა გაბიძაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 47 ზაქარია დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 47 ზურაბ გრძელიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 47 კურბან კაზიმოვი კომისიის წევრი                                    
23 47 გიორგი ოქრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 47 მაია ჩახნაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 47 ორუჯ აივაზოვი მოადგილე                                          

23 48 ალადინ კასუმოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 48 მაია ფალავანდიშვილი კომისიის მდივანი                                  
23 48 ნინო სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
23 48 გიორგი ყიფშიძე კომისიის წევრი                                    
23 48 თინათინ ვიბლიანი კომისიის წევრი                                    
23 48 ლეილა მოსიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 48 ნელი თაყნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 48 თეიმურაზ გრძელიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 48 ალი მამედოვი კომისიის წევრი                                    
23 48 ლერი საყვარელიძე კომისიის წევრი                                    
23 48 იამზე სვანიძე კომისიის წევრი                                    
23 48 დავით ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
23 48 ბაირამ აბასოვი მოადგილე                                          

23 49 ისფენდიარ გასანოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 49 ირინა ტაბაღუა კომისიის მდივანი                                  
23 49 სალომე სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
23 49 ლელა ძაძამია კომისიის წევრი                                    
23 49 ნანა ფოლადიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 49 თამარ ყაველაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 49 ნოდარი დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 49 ტარიელი გრძელიშვილი კომისიის წევრი                                    



23 49 გიორგი აპრესაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 49 გიორგი ვარძელაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 49 ტახირ მუსაევი კომისიის წევრი                                    
23 49 ვეისალ აშიროვი მოადგილე                                          

23 50 ჯუმშუდ გულმამედოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 50 ზიათხან კასუმოვი კომისიის მდივანი                                  
23 50 მეგი სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
23 50 თამარ ძაძამია კომისიის წევრი                                    
23 50 მაია ჩაგელიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 50 ნინო დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 50 ლევანი ქალდანი კომისიის წევრი                                    
23 50 მაია ავქოფაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 50 მარიამ რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 50 ირმა კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
23 50 თამარი მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
23 50 ალი ხუდიევი კომისიის წევრი                                    
23 50 ნოვრუზ აივაზოვი მოადგილე                                          

23 51 ინგა მიქელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
23 51 დარეჯან კავლელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
23 51 ზაირა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
23 51 ზურაბ ჯაჯანიძე კომისიის წევრი                                    
23 51 თამარ შონია კომისიის წევრი                                    
23 51 რუსუდან სვანიძე კომისიის წევრი                                    
23 51 ნინო სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
23 51 ნინო გიორბელიძე კომისიის წევრი                                    

23 51 ავთანდილი ადამია კომისიის წევრი                                    
23 51 ციცინო რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 51 ხიდირ დავრიშოვი მოადგილე                                          

23 52 იზოლდა ანსიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 52 ნარგიზი მუშკუდიანი კომისიის მდივანი                                  
23 52 ილია დემურაძე კომისიის წევრი                                    
23 52 თამილა ქურდიანი კომისიის წევრი                                    
23 52 ნონა სარაჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 52 მზია რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 52 ილია სვანიძე კომისიის წევრი                                    



23 52 ლაშა მარგიანი კომისიის წევრი                                    
23 52 სვეტლანა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
23 52 გურგენი ქურასბედიანი კომისიის წევრი                                    
23 52 მარინე ჯაფარიძე მოადგილე                                          

23 53 ზიათხან სარდაროვი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 53 ნიკა აბდუშელიშვილი კომისიის მდივანი                                  
23 53 ვაგიფ აბასოვი კომისიის წევრი                                    
23 53 ტარიელ ჭაველაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 53 დარეჯან გუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 53 კარინე დევნოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 53 მზია ცხოვრებაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 53 მარეტა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
23 53 ზაქირ ზარგაროვი კომისიის წევრი                                    
23 53 ნიზამი იოლჩიევი კომისიის წევრი                                    
23 53 თამარა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
23 53 ფარიზ სარდაროვი კომისიის წევრი                                    
23 53 ზვიად მიქელაძე მოადგილე                                          

23 54 ზაქირ მამედოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 54 გიორგი სამსიანი კომისიის მდივანი                                  
23 54 გიორგი დავითაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 54 გიორგი ყიფშიძე კომისიის წევრი                                    
23 54 სერგო აბრამიანი კომისიის წევრი                                    
23 54 ერეკლე ნავერიანი კომისიის წევრი                                    
23 54 მარგარიტა ქუქჩიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 54 ქეთევან წიკლაური კომისიის წევრი                                    
23 54 ირმა გოგშელიძე კომისიის წევრი                                    
23 54 ილგამ ისაევი კომისიის წევრი                                    
23 54 უმბათ კასუმოვი კომისიის წევრი                                    
23 54 გოჩა კვენეტაძე კომისიის წევრი                                    
23 54 მირანდა ახვლედიანი მოადგილე                                          

23 55 იდაიათ გეიუშოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 55 ეირანი მიქელაძე კომისიის მდივანი                                  
23 55 ფაზილ გასანოვი კომისიის წევრი                                    
23 55 ლიანა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
23 55 დარიკო კაგრამანიანი კომისიის წევრი                                    
23 55 არაზ იუსუბოვი კომისიის წევრი                                    



23 55 ილონნა ჩაკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
23 55 ფეიზი ბულუდოვი კომისიის წევრი                                    
23 55 რამის გეიუშოვი კომისიის წევრი                                    
23 55 ნინო გოგუა კომისიის წევრი                                    
23 55 ნათია კიკოლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 55 ილხან მირიევი კომისიის წევრი                                    
23 55 ზელიმხან ბულუდოვი მოადგილე                                          

23 56 ამირხან დალეიბოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 56 ლუიზა დევაძე კომისიის მდივანი                                  
23 56 გიულზარ ალიზადე კომისიის წევრი                                    
23 56 პავლე კირვალიძე კომისიის წევრი                                    
23 56 ნუგზარი ლაზარეშვილი კომისიის წევრი                                    
23 56 ალაზ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
23 56 ლელა ლაბაძე კომისიის წევრი                                    
23 56 თორნიკე მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
23 56 ილხამ ელჩიევი კომისიის წევრი                                    
23 56 ზურაბ კიკოლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 56 მახმუდ მახმუდოვი კომისიის წევრი                                    
23 56 მუსტაფა თურაბოვი მოადგილე                                          

23 57 ედიშერ საბიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 57 მარიამ ლომსიანიძე კომისიის მდივანი                                  
23 57 თეონა რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 57 ეკატერინე ლაზარაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 57 ქამანდარ გასანოვი კომისიის წევრი                                    
23 57 ვიქტორ არველაძე კომისიის წევრი                                    
23 57 ნინო მეტივიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 57 ჟენია ფოლადიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 57 გიორგი აბდუშელიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 57 თეა ბესალაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 57 იაგო გუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 57 თამრიკო ყანჩელაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 57 სპარტაკი ურუმაშვილი მოადგილე                                          

23 58 ლევან მეტივიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 58 ნინო კენჭოშვილი კომისიის მდივანი                                  
23 58 თამარა დევნოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 58 ნარინე სარგისიანი კომისიის წევრი                                    



23 58 ნანა ნონიაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 58 აიდინ ბაირამოვი კომისიის წევრი                                    
23 58 გრიგორ არველაძე კომისიის წევრი                                    
23 58 მზიური მეტივიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 58 ზიტა ხაჩატურიანი კომისიის წევრი                                    
23 58 ლაშა ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
23 58 გურგენ სარუხანიანი კომისიის წევრი                                    
23 58 მანანა ჩანქსელიანი კომისიის წევრი                                    
23 58 არმინე თამრაზიანი მოადგილე                                          

23 59 მამედ შამილოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 59 ხაზანგულ ალახვერდიევა კომისიის მდივანი                                  
23 59 ხათუნა ლეთოდიანი კომისიის წევრი                                    
23 59 სოფია სუბელიანი კომისიის წევრი                                    
23 59 დავითი მუჯირიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 59 დიმიტრი მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
23 59 მზია ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
23 59 რაჟდენი რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 59 სეხრაბ ასლანოვი კომისიის წევრი                                    
23 59 უზეირ გასანოვი კომისიის წევრი                                    
23 59 ნანული კვესელავა კომისიის წევრი                                    
23 59 ციცინო სულამანიძე კომისიის წევრი                                    
23 59 გიორგი ხუციშვილი მოადგილე                                          

23 60 ალიხან მამედოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 60 თამილა კურბანოვა კომისიის მდივანი                                  
23 60 ამირხან მირზაევი კომისიის წევრი                                    
23 60 მარინა ჯალაღანია კომისიის წევრი                                    
23 60 დავით სირაძე კომისიის წევრი                                    
23 60 მაკა აივაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 60 ოთარი ხაჭიპერაძე კომისიის წევრი                                    
23 60 ზურაბი ასანიძე კომისიის წევრი                                    
23 60 ელგუჯა ასანიძე კომისიის წევრი                                    
23 60 ამირხან გასანოვი კომისიის წევრი                                    
23 60 იაგუბ გასანოვი კომისიის წევრი                                    
23 60 ჯამალ ხიდიროვი კომისიის წევრი                                    
23 60 ეკატერინე კეკელიშვილი მოადგილე                                          

23 61 ირმა წაქაძე კომისიის თავმჯდომარე                              



23 61 გვანცა გეთიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
23 61 რუბენ ლეთოდიანი კომისიის წევრი                                    
23 61 ხათუნა კიკოლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 61 ქეთევან ლონდარიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 61 ნატალია ელიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 61 ლელა ჩალაძე კომისიის წევრი                                    
23 61 იზაბელა ედიშერაშვილი კომისიის წევრი                                    
23 61 ნათია გაბრიჭიძე კომისიის წევრი                                    
23 61 იზა ლოსაბერიძე კომისიის წევრი                                    
23 61 დარიკო ყიფიანი კომისიის წევრი                                    
23 61 თამარ ასპანიძე მოადგილე                                          

23 62 ფარიზ ალიევი კომისიის თავმჯდომარე                              
23 62 მანანა ლონდარიძე კომისიის მდივანი                                  
23 62 გიორგი მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
23 62 მარიამ მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
23 62 თემური ასანიძე კომისიის წევრი                                    
23 62 მაია კეკელიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 62 მაია მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
23 62 ლილი რიკაძე კომისიის წევრი                                    
23 62 მაია ალექსიშვილი კომისიის წევრი                                    
23 62 ელეონორა გრიქუროვა კომისიის წევრი                                    
23 62 ანარ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
23 62 თამარ მურცხველაძე კომისიის წევრი                                    
23 62 გულუმხან ისმაილოვი მოადგილე                                          

24 1 ნანული კავლელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 1 დარიკო ადუაშვილი კომისიის მდივანი                                  
24 1 მიქაილ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
24 1 ირინა დაუთაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 1 ლეილა ციხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 1 თამუნა გურჩიანი კომისიის წევრი                                    
24 1 ლამარა დაუთაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 1 ნანა ბაინდურაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 1 ნათელა ანდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 1 გენადი არღვლიანი კომისიის წევრი                                    
24 1 ლია კავლელაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 1 მაია ციხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 1 გვანცა დევნოზაშვილი მოადგილე                                          



24 2 ალექსანდრე დაუთაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 2 ზოია ურუმაშვილი კომისიის მდივანი                                  
24 2 მანანა ასლანიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 2 მედიკო ახოტელაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 2 იოსებ მარტიკიანი კომისიის წევრი                                    
24 2 ილია ნონიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 2 ნანა დაუთაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 2 მერი მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
24 2 მარინა ოქრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 2 სტამბულ ბაირამოვი კომისიის წევრი                                    
24 2 ნინო ოქრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 2 ნინო ჩხვიმიანი კომისიის წევრი                                    
24 2 დარეჯან ფერაძე მოადგილე                                          

24 3 ალახვერდი ისაევი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 3 ეკა იასაღაშვილი კომისიის მდივანი                                  
24 3 ბახმან გასანოვი კომისიის წევრი                                    
24 3 პაატა დევრისაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 3 ნიზამი მახმუდოვი კომისიის წევრი                                    
24 3 ნიკა ოსეფაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 3 თეიმურაზ ხეირულაევი კომისიის წევრი                                    
24 3 არჩილ კავლელაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 3 ირა ფილფანი კომისიის წევრი                                    
24 3 ბადირხან ალლაზოვი კომისიის წევრი                                    
24 3 ფოლად გასანოვი კომისიის წევრი                                    
24 3 ნოდარ ქართველიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 3 აგშინ ამიროვი მოადგილე                                          

24 4 ფაიკ რუსტამოვი კომისიის თავმჯდომარე                              

24 4 თეიმურაზი იასაღაშვილი კომისიის მდივანი                                  
24 4 გოჯა რზაკულიევი კომისიის წევრი                                    
24 4 ნუგზარ დაუთაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 4 ბორის ასლანიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 4 ამირახ ფაშაევი კომისიის წევრი                                    
24 4 გოჩა დევდერიანი კომისიის წევრი                                    
24 4 ზაქარია ხიზანიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 4 ქანან გიულმამედოვი კომისიის წევრი                                    



24 4 ემილ იბრაგიმოვი კომისიის წევრი                                    
24 4 თალეგ ისაევი კომისიის წევრი                                    
24 4 ზაურ ფარჯველიანი კომისიის წევრი                                    
24 4 ვალი ვალიევი მოადგილე                                          

24 5 დურმიშხან ისმაილოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 5 დავით მაღრაძე კომისიის მდივანი                                  
24 5 მოვლუტ ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
24 5 ზურაბი ედიბერიძე კომისიის წევრი                                    
24 5 ივანე დაუთაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 5 ციცო რთველაძე კომისიის წევრი                                    
24 5 ზურაბი ჩხვიმიანი კომისიის წევრი                                    
24 5 როინ ნარსავიძე კომისიის წევრი                                    
24 5 მუსა აბდურახმანოვი კომისიის წევრი                                    
24 5 სელიმხან ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
24 5 შორენა ურუმაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 5 ნავარდი ფოლადიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 5 ვაგიფ მუსტაფაევი მოადგილე                                          

24 6 ოსმან მამედოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 6 გოდერძი ადუაშვილი კომისიის მდივანი                                  
24 6 ნარიმან სულეიმანოვი კომისიის წევრი                                    
24 6 იამზე ედიბერიძე კომისიის წევრი                                    
24 6 ნარგიზი ძიძიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 6 ეთერი ეგრისელაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 6 ბექა დევნოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 6 ზაური გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 6 შახვერდი აბდუევი კომისიის წევრი                                    
24 6 ნიაზ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
24 6 გოდერძი ნინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 6 თემურ ქალდანი კომისიის წევრი                                    
24 6 ელჩინ ისაევი მოადგილე                                          

24 7 რაფაილ მამედოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 7 იზოლდა სამადაშვილი კომისიის მდივანი                                  
24 7 ელმურაზ გასანოვი კომისიის წევრი                                    
24 7 ივანე დაუთაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 7 კაკო აკოფაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 7 მამედ გურბანოვი კომისიის წევრი                                    



24 7 ოთარი ჩეჩელაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 7 ეკატერინე სტეფლიანი კომისიის წევრი                                    
24 7 ვაგიფ ორუჯოვი კომისიის წევრი                                    
24 7 ტარიელ სულეიმანოვი კომისიის წევრი                                    
24 7 ოთარი ურუმაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 7 ლალა ჯაჭვლიანი კომისიის წევრი                                    

24 7 ვლადისლავ ედიბერიძე მოადგილე                                          

24 8 ნანული ხიზანაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 8 მაია ცხვედაძე კომისიის მდივანი                                  
24 8 ლია დაუთაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 8 მარიამი დაუთაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 8 თინა თოდუა კომისიის წევრი                                    
24 8 მაია ჩხეტიანი კომისიის წევრი                                    
24 8 ლიანა მუჯირიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 8 ქეთევანი ქადარია კომისიის წევრი                                    
24 8 ნატო კავლელაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 8 ხატია დაუთაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 8 მზია დევნოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 8 თინა კავლელაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 8 მთვარისა დაუთაშვილი მოადგილე                                          

24 9 კაკო ბიძინაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 9 მაია ადუაშვილი კომისიის მდივანი                                  
24 9 ხათუნა ასლანიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 9 ნუნუ ჯინჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 9 შალვა აფრასიძე კომისიის წევრი                                    
24 9 სულხან ასლამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 9 დათო ასლამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 9 ნინო ადუაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 9 ხათუნა ბალახაძე კომისიის წევრი                                    
24 9 გურამ ოქრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 9 მელანო ოქრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 9 მზია ოქრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 9 ლია ადუაშვილი მოადგილე                                          

24 10 თაჯირ ისმაილოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 10 ეთერი მენაბდიშვილი კომისიის მდივანი                                  



24 10 ირინე სიმონიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 10 ინგა დევრისაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 10 ლევან ციხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 10 ემზარი პირველი კომისიის წევრი                                    
24 10 თამარ დაუთაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 10 კახა ციხელაშვილი კომისიის წევრი                                    

24 10 ალექსანდრე დევნოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 10 კახრამან კახრამანოვი კომისიის წევრი                                    
24 10 ტრისტანი ფოლადიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 10 სოფიკო ჩარაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 10 ჯუმშუდ გასანოვი მოადგილე                                          

24 11 ნათელა ნონიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 11 ლიანა მურჯიკნელი კომისიის მდივანი                                  
24 11 ნოდარი გოცირიძე კომისიის წევრი                                    
24 11 ნინო თეთრაძე კომისიის წევრი                                    
24 11 თამარი ადამაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 11 ვაჟა ნონიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 11 მანუჩარი ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
24 11 იზოლდა ქრისტესიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 11 გოჩა ასლამაძე კომისიის წევრი                                    
24 11 გოჩა გოჩაძე კომისიის წევრი                                    
24 11 შალვა თაყნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 11 მთვარისა თეთრაძე კომისიის წევრი                                    
24 11 ჯუმბერი თაყნიაშვილი მოადგილე                                          

24 12 ციცინო მჭედლიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
24 12 მარიკა ქრისტესაშვილი კომისიის მდივანი                                  
24 12 არველოდი რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
24 12 ვალოდია მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
24 12 ჯულეტა ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
24 12 გიორგი ლაგურაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 12 შალვა კავლელაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 12 მაყვალა ხიზანაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 12 ასმათ ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 12 ტარიელი გოცირიძე კომისიის წევრი                                    
24 12 ლიმერი ფოლადიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 12 ეთერ ჭალიძე კომისიის წევრი                                    



24 12 ნანი მუჯირიშვილი მოადგილე                                          

24 13 დარეჯანი კვერცხიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              

24 13 ჟანეტა
ტატუაშვილი-
ნინიაშვილი კომისიის მდივანი                                  

24 13 ვასილი რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 13 მაკა ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
24 13 გურამი მარტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 13 ირმა მელქაძე კომისიის წევრი                                    

24 13 რობინზონი ყულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 13 დავითი ედიშერაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 13 მედეა ანდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 13 ნუგზარ გურამიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 13 მანანა დაუთაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 13 ზურაბ ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
24 13 გივი ნინიაშვილი მოადგილე                                          

24 14 იდრის ასკაროვი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 14 ზოია ბერუაშვილი კომისიის მდივანი                                  
24 14 კიარამ ისაევი კომისიის წევრი                                    
24 14 ნაბი ასკიაროვი კომისიის წევრი                                    
24 14 რაფილ ასკაროვი კომისიის წევრი                                    
24 14 მინაია გუსეინოვა კომისიის წევრი                                    
24 14 ნატიკ ოსმანოვი კომისიის წევრი                                    
24 14 ბესარიონ კავლელაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 14 ზაბით ხიდიროვი კომისიის წევრი                                    
24 14 ელმურაზ იბრაგიმოვი კომისიის წევრი                                    
24 14 ვაფადარ მახმუდოვი კომისიის წევრი                                    
24 14 ზურიკო სიმონიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 14 ფაზილ ახმედოვი მოადგილე                                          

24 15 იმრან მურთუზოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 15 ზაქარია მენთეშაშვილი კომისიის მდივანი                                  
24 15 რზა აბასოვი კომისიის წევრი                                    
24 15 თორნიკე ნინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 15 მაილ გუსეინოვი კომისიის წევრი                                    
24 15 აიგიულ მურთუზოვა კომისიის წევრი                                    
24 15 შალიკო გურბანოვი კომისიის წევრი                                    



24 15 გასან გასანოვი კომისიის წევრი                                    
24 15 სარდარ მურთუზოვი კომისიის წევრი                                    
24 15 მერაბი ასლანიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 15 ანტიგა მურთუზოვა კომისიის წევრი                                    
24 15 თახმაზ ფაშაევი კომისიის წევრი                                    
24 15 ფეიზი გუსეინოვი მოადგილე                                          

24 16 მაია ბეჟანიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 16 ნელი იასაღაშვილი კომისიის მდივანი                                  
24 16 ლარისა ყულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 16 ფიქრია დაუთაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 16 თეა იასაღაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 16 მუხრანი ნეფარიძე კომისიის წევრი                                    
24 16 ქეთინო არღვლიანი კომისიის წევრი                                    
24 16 ზაირა აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 16 კობა ნონიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 16 გულნაზი სააკაძე კომისიის წევრი                                    
24 16 გია ფოლადიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 16 ჟუჟუნა ყულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 16 აზა ფოლადიშვილი მოადგილე                                          

24 17 გია მარტიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 17 ნანი მიქელაძე კომისიის მდივანი                                  
24 17 მზიანა ედიბერიძე კომისიის წევრი                                    
24 17 ჯიმშერი მარტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 17 ირმა სელიმაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 17 მანანა ლიქოკელი კომისიის წევრი                                    
24 17 ლილე გირგვლიანი კომისიის წევრი                                    
24 17 გია ასლანიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 17 თეონა მარტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 17 ლელა მახნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 17 ნიკო ნინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 17 მაკა ჩიტიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 17 ლიანა ივანიშვილი მოადგილე                                          

24 18 თამარ კვანჭიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 18 ეთერ ურუმაშვილი კომისიის მდივანი                                  
24 18 ზურა მენაბდიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 18 შოთა ოკმელაშვილი კომისიის წევრი                                    



24 18 თეა ურუმაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 18 ეთერ ციხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 18 ლია ფეტვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 18 ზაური ოქრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 18 ლალი ბაბუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 18 რუსუდან ლაშქარაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 18 სალომე ოქრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 18 ჯულიეტა ოქრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 18 ამირან დემურაშვილი მოადგილე                                          

24 19 ანარ სულეიმანოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 19 ნაირა კიარიმოვა კომისიის მდივანი                                  
24 19 შოთა ქოჩორაძე კომისიის წევრი                                    
24 19 ბაირამ შარიფოვი კომისიის წევრი                                    
24 19 დათო იასაღაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 19 გიორგი დაუთაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 19 გიგა ჩეჩელაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 19 რუბიკ მარტიკიანი კომისიის წევრი                                    
24 19 დავითი ადუაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 19 ზანურა ამირასლანოვა კომისიის წევრი                                    
24 19 ზურაბ ოქრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 19 ტოფიკ რამაზანოვი კომისიის წევრი                                    
24 19 ადილ შარიფოვი მოადგილე                                          

24 20 ნარგიზა აბუაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 20 ირაკლი დევნოზაშვილი კომისიის მდივანი                                  
24 20 კურბან მახმუდოვი კომისიის წევრი                                    
24 20 აიდინ ნაბიევი კომისიის წევრი                                    
24 20 გელა ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
24 20 თეიმურაზ გურჩიანი კომისიის წევრი                                    
24 20 ანეტა კვიციანი კომისიის წევრი                                    
24 20 ნოდარ ჩოხელი კომისიის წევრი                                    
24 20 ზახიდ ვალიევი კომისიის წევრი                                    
24 20 კალანდარ კურბანოვი კომისიის წევრი                                    
24 20 მარეხი მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
24 20 მანანა ფეტვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 20 ფაშა ბაირამოვი მოადგილე                                          

24 21 სევდა ოსმანოვა კომისიის თავმჯდომარე                              



24 21 ირინა ციხელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
24 21 ნასრადინ დილბაზოვი კომისიის წევრი                                    
24 21 ესმა ციხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 21 ცისანა ოსეფაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 21 სელიმხან ოსმანოვი კომისიის წევრი                                    
24 21 მამუკა ფეტვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 21 ბორის ციხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 21 ანჟელიკა იაზიჩანი კომისიის წევრი                                    
24 21 ნიაზ იუსუბოვი კომისიის წევრი                                    
24 21 მანანა ოქრიაშვილი კომისიის წევრი                                    

24 21 ხუდავერდი ხასიევი კომისიის წევრი                                    
24 21 ხალიდ მამედოვი მოადგილე                                          

24 22 ელჩინ ვალიევი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 22 ნუგზარი არჩემაშვილი კომისიის მდივანი                                  
24 22 ნაზიმ ჩოპუროვი კომისიის წევრი                                    
24 22 იასინ იუსუბოვი კომისიის წევრი                                    
24 22 ნათელა მანთაშაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 22 კამრან ახმედოვი კომისიის წევრი                                    
24 22 ბესიკი ადუაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 22 გამიდ ალიევი კომისიის წევრი                                    
24 22 მუსტაფა ალიევი კომისიის წევრი                                    
24 22 დათო ასლანიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 22 ნამიკ ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
24 22 თეიმურაზ იუსუბოვი კომისიის წევრი                                    
24 22 სამედ ვალიევი მოადგილე                                          

24 23 სარხად მამედოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 23 ვენერა გიგანი კომისიის მდივანი                                  
24 23 ზანგეზურ ელჩიევი კომისიის წევრი                                    
24 23 ეთარ აბდულლაევა კომისიის წევრი                                    
24 23 რევაზ ციხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 23 ირმა რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
24 23 ედვარდი ცინაძე კომისიის წევრი                                    
24 23 ზაზა კავლელაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 23 მარინა ანსიანი კომისიის წევრი                                    
24 23 ციალა გვიჩიანი კომისიის წევრი                                    
24 23 ლალი დაუთაშვილი კომისიის წევრი                                    



24 23 ალბერტ მარტიკიანი კომისიის წევრი                                    
24 23 იუსუბი აბდულლაევი მოადგილე                                          

24 24 ფიქრია აბდულლაევა კომისიის თავმჯდომარე                              
24 24 მეიტი გაჯიევი კომისიის მდივანი                                  
24 24 ვაგიფ აბდულლაევი კომისიის წევრი                                    
24 24 სათდარ გაჯიევი კომისიის წევრი                                    
24 24 ვეზდენ ფილფანი კომისიის წევრი                                    
24 24 ლუარა აფრასიძე კომისიის წევრი                                    
24 24 ჯემალი დაუთაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 24 გოჩა ივეჩიანი კომისიის წევრი                                    
24 24 გიორგი ასლამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 24 ნანა თაბაგარი კომისიის წევრი                                    
24 24 არაზ ნასიბოვი კომისიის წევრი                                    
24 24 ფაზილ ნასიბოვი კომისიის წევრი                                    
24 24 დაშგინ გიულმამედოვი მოადგილე                                          

24 25 მეხტი რამაზანოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 25 მაია ციხელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
24 25 ზიადინ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
24 25 მობილ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
24 25 ნათელა მანთაშაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 25 ჟანა მენთეშაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 25 რაფიკ ოსმანოვი კომისიის წევრი                                    
24 25 ივანე დევნოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 25 ემა სტეფლიანი კომისიის წევრი                                    
24 25 ტარიელ კოჯაევი კომისიის წევრი                                    
24 25 ზურაბი ფეტვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 25 ფისო ფირცხელიანი კომისიის წევრი                                    
24 25 ალიმ ამირასლანოვი მოადგილე                                          

24 26 აზერ ალიევი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 26 ლია პირველი კომისიის მდივანი                                  
24 26 მუბარიზ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
24 26 იასინ ალახვერდიევი კომისიის წევრი                                    
24 26 მერაბი დაუთაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 26 ბესარიონ ქალდანი კომისიის წევრი                                    
24 26 ბახრუზ მანსუროვი კომისიის წევრი                                    
24 26 ლევანი ჭყონიძე კომისიის წევრი                                    



24 26 ლევანი ანდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 26 ტელმან გარაევი კომისიის წევრი                                    
24 26 ბაირამ გუსეინოვი კომისიის წევრი                                    
24 26 ორუჯალი სულეიმანოვი კომისიის წევრი                                    
24 26 ვაქილ ახვერდიევი მოადგილე                                          

24 27 ემზარი მიშელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
24 27 თამარა თეთრაძე კომისიის მდივანი                                  
24 27 ზაქარია რაზმაძე კომისიის წევრი                                    

24 27 თეიმურაზი მიშელაძე კომისიის წევრი                                    
24 27 იმედა ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
24 27 დავით თეთრაძე კომისიის წევრი                                    
24 27 სანდრო ლაგურაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 27 სოსო რთველაძე კომისიის წევრი                                    
24 27 რიტა მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
24 27 კლიმენტი გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
24 27 ლია გოჩაძე კომისიის წევრი                                    
24 27 დავითი ხიზანაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 27 ქეთევან ხიზაძე მოადგილე                                          

24 28 გუსეინ მუსაევი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 28 ნანა უბილავა კომისიის მდივანი                                  
24 28 ელნურ ახმედოვი კომისიის წევრი                                    
24 28 ნინო ბალახაძე კომისიის წევრი                                    
24 28 თემური ციხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 28 ეკატერინე ციხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 28 ნოდარ ციხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 28 ელისო აფრასიძე კომისიის წევრი                                    
24 28 ისმაილ ახმედოვი კომისიის წევრი                                    
24 28 მამედ გოჯაევი კომისიის წევრი                                    
24 28 ჯეხუნ მურადოვი კომისიის წევრი                                    
24 28 სახარნაზ მურსაგულოვა კომისიის წევრი                                    
24 28 არიფ მამედოვი მოადგილე                                          

24 29 არიფ ამირხანოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 29 ნუგზარი ედიშერაშვილი კომისიის მდივანი                                  
24 29 არიფ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
24 29 ოთარ აღდგომელაშვილი კომისიის წევრი                                    



24 29 დავით ოქრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 29 მარინა ნარსავიძე კომისიის წევრი                                    
24 29 მერი ხორბალაძე კომისიის წევრი                                    
24 29 რომეო დაუთაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 29 გურამი ბეჟუაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 29 ადალათ გიულმამედოვი კომისიის წევრი                                    
24 29 ალმაზ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
24 29 რინა ჯაჭვლიანი კომისიის წევრი                                    
24 29 ალმაზ ასკაროვი მოადგილე                                          

24 30 გინიაზ ალმაზოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 30 სოფიკო ადუაშვილი კომისიის მდივანი                                  
24 30 ოლეგი აზარაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 30 ელიზბარ გურბანოვი კომისიის წევრი                                    
24 30 ემზარ დაუთაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 30 ზურაბი ადუაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 30 პუნხან მამედოვი კომისიის წევრი                                    
24 30 მარინა ადუაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 30 შახიადდინ ალიევი კომისიის წევრი                                    
24 30 ახმედ იბრაგიმოვი კომისიის წევრი                                    
24 30 სელიმხან ისაევი კომისიის წევრი                                    
24 30 ჰაინერ ჩხეტიანი კომისიის წევრი                                    
24 30 ჩამშიდ იბრაგიმოვი მოადგილე                                          

24 31 მახალ ხალილოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 31 ანნა ქართველიშვილი კომისიის მდივანი                                  
24 31 ჯემალი გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 31 ილგარ ისაევი კომისიის წევრი                                    
24 31 გიორგი დევნოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 31 იოსებ ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
24 31 შალვა ოქრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 31 ალექსი ციხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 31 გიორგი ანდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 31 ლეილა დევნოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 31 კურბან მახმუდოვი კომისიის წევრი                                    
24 31 თამარ შარიბოვი კომისიის წევრი                                    
24 31 რობერტი ნონიაშვილი მოადგილე                                          

24 32 კობა ალაგარდაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              



24 32 მარიამ მენთეშაშვილი კომისიის მდივანი                                  
24 32 ნაია ასლანიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 32 რეზო სარიმახმუდოვი კომისიის წევრი                                    
24 32 ნინელი მოსაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 32 ნინო პირველი კომისიის წევრი                                    
24 32 ლევანი გურჩიანი კომისიის წევრი                                    
24 32 შორენა მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 32 გელა სიმონიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 32 ნუნუ ალაგარდაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 32 ია მურჯიკნელი კომისიის წევრი                                    
24 32 მაია სიმონიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 32 რობიზონ ასლანიშვილი მოადგილე                                          

24 33 ანზორი პეტროვი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 33 ირაკლი ციხელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
24 33 გია მენაბდიშვილი კომისიის წევრი                                    

24 33 ლილი
ოკმელაშვილი-
ნონიაშვილი კომისიის წევრი                                    

24 33 ლაშა ჩხვიმიანი კომისიის წევრი                                    
24 33 მზიანა ვიბლიანი კომისიის წევრი                                    
24 33 ლევანი ჩხეტიანი კომისიის წევრი                                    
24 33 კუკური აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 33 ბექა აფრასიძე კომისიის წევრი                                    
24 33 გიორგი დაუთაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 33 გოჩა კავლელაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 33 თამაზი ნინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 33 გერასიმე ხუციშვილი მოადგილე                                          

24 34 კობა პეტროვი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 34 მაკა ნინიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
24 34 ზურაბი ოსეფაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 34 მანანა ნონიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 34 გოჩა თამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 34 დავით დაუთაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 34 განირა აბდულლაევა კომისიის წევრი                                    
24 34 დავით ციხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 34 ჯონი ანდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 34 ტარიელ ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 34 მერი ფოლადიშვილი კომისიის წევრი                                    



24 34 მანანა ყულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 34 ამირან ჩხეტიანი მოადგილე                                          

24 35 მზია ქართველიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 35 ნინო ზაზაძე კომისიის მდივანი                                  
24 35 დავითი მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
24 35 გიორგი ციხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 35 ენვერ ჩხვიმიანი კომისიის წევრი                                    
24 35 მაქსიმე აფაქიძე კომისიის წევრი                                    
24 35 შორენა ჩხვიმიანი კომისიის წევრი                                    
24 35 ზურიკო დაუთაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 35 ქეთევან თეთრაძე კომისიის წევრი                                    
24 35 ხათუნა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
24 35 თამილა ყოჩიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 35 ნანა ჭინჭარაული კომისიის წევრი                                    
24 35 მადონა ბუცხრიკიძე მოადგილე                                          

24 36 რაგიმ აგაქიშიევი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 36 ანა ავალიშვილი კომისიის მდივანი                                  
24 36 ცისნამი მამულაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 36 ნელი ოკმელაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 36 რიტა მანაგაძე კომისიის წევრი                                    
24 36 დარეჯან საღლიანი კომისიის წევრი                                    
24 36 მარიამ ციხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 36 ია გვარმიანი კომისიის წევრი                                    
24 36 იაროსლავ კვიციანი კომისიის წევრი                                    
24 36 ჯამალ მანსუროვი კომისიის წევრი                                    
24 36 ლელა სუბელიანი კომისიის წევრი                                    
24 36 ზაირა ხარზიანი კომისიის წევრი                                    
24 36 დავითი დაუთაშვილი მოადგილე                                          

24 37 ქამანდარ კიარიმოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 37 ეკა ზურაბიშვილი კომისიის მდივანი                                  
24 37 ალხან იუსუბოვი კომისიის წევრი                                    
24 37 როინა კავლელაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 37 ნინო ასლამაძე კომისიის წევრი                                    
24 37 მამუკა დაუთაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 37 გიორგი ბუჭყიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 37 მევლუდი ხმალაძე კომისიის წევრი                                    



24 37 აფატ აგაქიშიევი კომისიის წევრი                                    
24 37 გიორგი ანდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 37 ზურაბი ბუჭყიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 37 მარინე სიმონიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 37 მაუზარ მამედოვა მოადგილე                                          

24 38 ილგარ ალიევი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 38 ანეტა გიორბელიძე კომისიის მდივანი                                  
24 38 ბაირამ ისკანდაროვი კომისიის წევრი                                    
24 38 რასიმ ისკანდაროვი კომისიის წევრი                                    
24 38 ზაურ ყაფლანიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 38 ნათია არჯანია კომისიის წევრი                                    
24 38 ზვიად ვიბლიანი კომისიის წევრი                                    
24 38 რობიზონ ასლამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 38 ნუგზარ მიქიანი კომისიის წევრი                                    
24 38 სევინჯ მუსაევა კომისიის წევრი                                    
24 38 მახალ მუსაევი კომისიის წევრი                                    
24 38 თენგული ფოლადიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 38 ლამია ასადოვა მოადგილე                                          

24 39 ხიდირ ხიდიროვი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 39 სულიკო იასაღაშვილი კომისიის მდივანი                                  
24 39 ვალი სულეიმანოვი კომისიის წევრი                                    
24 39 ლევან ციხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 39 ქრისტინა ასლამაძე კომისიის წევრი                                    
24 39 ქეთევანი ცინაძე კომისიის წევრი                                    
24 39 დათა ჩხეტიანი კომისიის წევრი                                    
24 39 საჰიბდარ ტანრივერდიევი კომისიის წევრი                                    
24 39 მახარატ ახმედოვი კომისიის წევრი                                    
24 39 ფარუხ ისაევი კომისიის წევრი                                    
24 39 მერაბი მარტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 39 ჯამალ ფაშაევი კომისიის წევრი                                    
24 39 შახილა იუსუბოვა მოადგილე                                          

24 40 ბაირამ ალიევი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 40 მანანა შარბანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
24 40 ტოფიკ იუსუბოვი კომისიის წევრი                                    
24 40 აფიკ ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
24 40 ლამზირა ზურაბიანი კომისიის წევრი                                    



24 40 გიორგი ცინაძე კომისიის წევრი                                    
24 40 ნინო არჩემაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 40 დავიდ მენთეშაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 40 დავით დაუთაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 40 გოჩა მარტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 40 ზურაბი ოკმელაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 40 სლავა პაპიკიანი კომისიის წევრი                                    
24 40 შალიკო ხუციშვილი მოადგილე                                          

24 41 მაყვალა ხორბალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
24 41 ეთერ გოგოლაძე კომისიის მდივანი                                  
24 41 მერაბ ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 41 ჟუჟუნა ოქრაძე კომისიის წევრი                                    
24 41 მიხეილი ჩეჩელაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 41 კახა ხორბალაძე კომისიის წევრი                                    
24 41 ეთერ სუხაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 41 ლევანი მინაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 41 თამარ გოგალაძე კომისიის წევრი                                    
24 41 გოჩა ოქრაძე კომისიის წევრი                                    
24 41 ანა ხორბალაძე კომისიის წევრი                                    
24 41 ელგუჯა ხორბალაძე კომისიის წევრი                                    
24 41 ფრიდონ ჯაჭვლიანი მოადგილე                                          

24 42 იაშარ კარიმოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 42 ლალი გელოვანი კომისიის მდივანი                                  
24 42 გუსეინ ომაროვი კომისიის წევრი                                    

24 42 ალექსანდრე ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
24 42 ნუგზარ ხორბალაძე კომისიის წევრი                                    
24 42 შოთა ჩხეტიანი კომისიის წევრი                                    
24 42 უშანგი ოქრაძე კომისიის წევრი                                    
24 42 ბიძინა გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
24 42 ვალეხ გარიბოვი კომისიის წევრი                                    
24 42 ხანლარ გასიმოვი კომისიის წევრი                                    
24 42 კოლია მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
24 42 აფდანდილ ნოვრუზოვი კომისიის წევრი                                    
24 42 შამისტან მამედოვი მოადგილე                                          

24 43 მეხტი საფაროვი კომისიის თავმჯდომარე                              



24 43 ზაქარია დაუთაშვილი კომისიის მდივანი                                  
24 43 საიად კურბანოვი კომისიის წევრი                                    
24 43 ვახტანგი ზურაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 43 სარხან ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
24 43 ტარიელ ხიზანაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 43 აზად ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
24 43 გიორგი ჭალიძე კომისიის წევრი                                    
24 43 მურთუზ ალიევი კომისიის წევრი                                    
24 43 თამარა კალაიჩევა კომისიის წევრი                                    
24 43 ალიხან მამიშოვი კომისიის წევრი                                    
24 43 ოქტაი მიქაილოვი კომისიის წევრი                                    
24 43 გამლეტ ისმაილოვი მოადგილე                                          

24 44 პარვიზ ნამაზოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 44 თინა ასლამაზაშვილი კომისიის მდივანი                                  
24 44 აგამალი ტანრივერდიევი კომისიის წევრი                                    
24 44 ბექა ნონიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 44 მაია ბაბუციძე კომისიის წევრი                                    
24 44 გიზო ფირცხელიანი კომისიის წევრი                                    
24 44 რაფდარ ალიევი კომისიის წევრი                                    
24 44 ეთერი მიშელაძე კომისიის წევრი                                    
24 44 ვახიდ ალიევი კომისიის წევრი                                    
24 44 თამილა გირგვლიანი კომისიის წევრი                                    
24 44 რზა გურბანოვი კომისიის წევრი                                    
24 44 მახირ ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
24 44 სოხრაბ ვალიევი მოადგილე                                          

24 45 შაკირ მუსაევი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 45 ნინო ოკმელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
24 45 ნიკალაი ახმედოვი კომისიის წევრი                                    
24 45 ლანა ოკმელაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 45 თამარა ჩოხატაროვა კომისიის წევრი                                    
24 45 ირაკლი ფილფანი კომისიის წევრი                                    
24 45 ოთარ მელიქიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 45 მამუკა მარტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 45 ჯუმბერი ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 45 აზად გურბანოვი კომისიის წევრი                                    
24 45 არტურ მარტიკიანი კომისიის წევრი                                    
24 45 იბად მუსტაფაევი კომისიის წევრი                                    



24 45 გელა ადუაშვილი მოადგილე                                          

24 46 შაკირ ალიევი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 46 ზარიკა აბრამაშვილი კომისიის მდივანი                                  
24 46 ალი გასანოვი კომისიის წევრი                                    
24 46 მერაბი სიხუაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 46 თინათინ ბარაბაძე კომისიის წევრი                                    
24 46 ნათელა კულიჯანოვი კომისიის წევრი                                    
24 46 მანია ჩახოვა კომისიის წევრი                                    
24 46 აფთანდილ მუსაევი კომისიის წევრი                                    
24 46 ანზორ დევნოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 46 რევაზ ახოტელაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 46 როინ გირგვლიანი კომისიის წევრი                                    
24 46 მამედ ორუჯოვი კომისიის წევრი                                    
24 46 მეხმან გასანოვი მოადგილე                                          

24 47 ქამანდარ სადიგოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 47 თამთა ფოლადიშვილი კომისიის მდივანი                                  
24 47 მამედ ომაროვი კომისიის წევრი                                    
24 47 ლერი თაყნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 47 ხიდირნაბი დაშდამიროვი კომისიის წევრი                                    
24 47 ნესტორ ფილფანი კომისიის წევრი                                    
24 47 ზაქარია ციხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 47 ზვიადი იასაღაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 47 მზიური აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 47 მოვლუდ გუსეინოვი კომისიის წევრი                                    
24 47 მზია ლომიძე კომისიის წევრი                                    
24 47 მამედ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
24 47 ხაზეინ ისაევი მოადგილე                                          

24 48 ლეილა ქალდანი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 48 ჯილდა ჩხვიმიანი კომისიის მდივანი                                  
24 48 ლეილა მიქიანი კომისიის წევრი                                    
24 48 ელიკო კვანჭიანი კომისიის წევრი                                    
24 48 ალბერტ ვიბლიანი კომისიის წევრი                                    
24 48 ელენა სიხუაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 48 კახა დევნოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 48 ნათია სიმონიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 48 ნინო ფარჯველიანი კომისიის წევრი                                    



24 48 ციური ჩხვიმიანი კომისიის წევრი                                    
24 48 ნორა ხიზანიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 48 მზიური ჯინჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 48 ნონა ჩხვიმიანი მოადგილე                                          

24 49 გია ტატუაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
24 49 თინათინ ავალიშვილი კომისიის მდივანი                                  
24 49 თემურ ელიზბარაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 49 ილია ტატუაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 49 ქეთევანი სარაჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 49 გოგიტა ღარიბაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 49 ინგა აბულაძე კომისიის წევრი                                    
24 49 მარინა ბეჟანიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 49 რამაზი მუსხელიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 49 ლერი ავალიშვილი კომისიის წევრი                                    
24 49 ნინო ნინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 49 მარინა ოგნაძე კომისიის წევრი                                    
24 49 ეთერ მინაშვილი მოადგილე                                          

24 50 ასტანფაშა ისაევი კომისიის თავმჯდომარე                              

24 50 ციცინო
ჭავჭანიძე-
არჩემაშვილი კომისიის მდივანი                                  

24 50 ზოია ალაგარდაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 50 დილგამ ჩერპანოვი კომისიის წევრი                                    
24 50 კახა სამადაშვილი კომისიის წევრი                                    
24 50 აჟდარ ახმედოვი კომისიის წევრი                                    
24 50 გიულგაზ იაგუბოვა კომისიის წევრი                                    
24 50 ვუგარ აბდულლაევი კომისიის წევრი                                    
24 50 მახმუდ გუსეინოვი კომისიის წევრი                                    
24 50 ვალი ვალიევი კომისიის წევრი                                    

24 50 კონსტანტინე ვიბლიანი კომისიის წევრი                                    
24 50 ნიზამი იაგუბოვი კომისიის წევრი                                    
24 50 მურსალ აბდურახმანოვი მოადგილე                                          

25 1 იური მოდებაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
25 1 ოთარ მეკეიძე კომისიის მდივანი                                  
25 1 თამარი იაგანაშვილი კომისიის წევრი                                    
25 1 ჟანა ანსიანი კომისიის წევრი                                    



25 1 ილია პარასკევოვი კომისიის წევრი                                    
25 1 ნათელა კახაძე კომისიის წევრი                                    
25 1 ნატო ვანაძე კომისიის წევრი                                    
25 1 იამზე გურჩიანი კომისიის წევრი                                    
25 1 ნათელა აბულაძე კომისიის წევრი                                    
25 1 მაია ბერიდუ კომისიის წევრი                                    
25 1 ბადრი ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
25 1 ელისო ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
25 1 გიორგი მელიქიშვილი მოადგილე                                          

25 2 ჯემალ დეკანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
25 2 ასმათ ბოლქვაძე კომისიის მდივანი                                  
25 2 დალი გაგუა კომისიის წევრი                                    
25 2 თამილა არღვლიანი კომისიის წევრი                                    
25 2 შოთა მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
25 2 მარეხ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
25 2 ნოდარ გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
25 2 ემმანუილ პილავიდის კომისიის წევრი                                    
25 2 ჯაბა აბულაძე კომისიის წევრი                                    
25 2 მერაბ გურგულიანი კომისიის წევრი                                    
25 2 ქეთევან მელაძე კომისიის წევრი                                    
25 2 ნაზი ჯიმშერაძე კომისიის წევრი                                    
25 2 ილიკო გადრანი მოადგილე                                          

25 3 მერი გორგილაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
25 3 დარიკო ქარცივაძე კომისიის მდივანი                                  
25 3 ლალი ჩხვიმიანი კომისიის წევრი                                    
25 3 თინა სუბელიანი კომისიის წევრი                                    
25 3 ედგარ ფურცელაძე კომისიის წევრი                                    
25 3 ნათია აფხაზავა კომისიის წევრი                                    
25 3 ინგა გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
25 3 ირმა აბულაძე კომისიის წევრი                                    
25 3 თამარი ავალიანი კომისიის წევრი                                    
25 3 ნანული დეკანაძე კომისიის წევრი                                    
25 3 ნესტან კვანჭიანი კომისიის წევრი                                    
25 3 ნანი მახარაძე კომისიის წევრი                                    

25 3
ხრისტოფორ
ე პურსანოვი მოადგილე                                          



25 4 ზურაბ ანთაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
25 4 ნატო ჯაჭვლიანი კომისიის მდივანი                                  
25 4 შორენა ჯორბენაძე კომისიის წევრი                                    
25 4 ეკა ჭეხანი კომისიის წევრი                                    
25 4 გიორგი თაბაგარი კომისიის წევრი                                    
25 4 ბექა სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
25 4 სულხანი ქამადაძე კომისიის წევრი                                    
25 4 ნანა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
25 4 ნაილა აბულაძე კომისიის წევრი                                    
25 4 ფილორი ფარჯიანი კომისიის წევრი                                    
25 4 დალი ჯორბენაძე კომისიის წევრი                                    
25 4 თემური ჯორბენაძე კომისიის წევრი                                    
25 4 ირმა ნანსყანი მოადგილე                                          

25 5 ნარგიზ ბოლქვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
25 5 რამაზი ქათამაძე კომისიის მდივანი                                  
25 5 ნინო შამანაძე კომისიის წევრი                                    
25 5 ნინო ვიბლიანი კომისიის წევრი                                    
25 5 დემეტრა სიმონოვა კომისიის წევრი                                    
25 5 მერაბ ჩხეტიანი კომისიის წევრი                                    
25 5 რუსუდან აბულაძე კომისიის წევრი                                    
25 5 როინ აბულაძე კომისიის წევრი                                    
25 5 ნონა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
25 5 ტარიელ ვანაძე კომისიის წევრი                                    
25 5 გულთამზე ლეონოვა კომისიის წევრი                                    
25 5 თეონა ხოზრევანიძე მოადგილე                                          

25 6 როინ იაკობაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
25 6 ლუიზა ჯიბლაძე კომისიის მდივანი                                  
25 6 მაია მგელაძე კომისიის წევრი                                    
25 6 ბეჟან მარკოიძე კომისიის წევრი                                    
25 6 ნაზი ვანაძე კომისიის წევრი                                    
25 6 თემური პაქსაძე კომისიის წევრი                                    
25 6 თამარი შავაძე კომისიის წევრი                                    
25 6 თინათინ მელაძე კომისიის წევრი                                    
25 6 ციცინო შანთაძე კომისიის წევრი                                    
25 6 ედნარ აბულაძე კომისიის წევრი                                    
25 6 ოთარი ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    



25 6 ლიანა ქალდანი კომისიის წევრი                                    
25 6 რევაზი სოლომონიძე მოადგილე                                          

25 7 აბდულ სირაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
25 7 გურამ ნანსყანი კომისიის მდივანი                                  
25 7 მიხეილ შავაძე კომისიის წევრი                                    

25 7 ალექსანდრე მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
25 7 გრიგორი სიმონოვი კომისიის წევრი                                    
25 7 ასლანი ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
25 7 ედუარდ მაკარაძე კომისიის წევრი                                    
25 7 ნოდარ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
25 7 ბადრი გაბროშვილი კომისიის წევრი                                    
25 7 მზიური ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
25 7 რეზო გურგულიანი კომისიის წევრი                                    
25 7 როზა საღლიანი კომისიის წევრი                                    

25 7 ალექსანდრე ხინიკაძე მოადგილე                                          

25 8 ჯუმბერ ბახუნტარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
25 8 იოსები ქათამაძე კომისიის მდივანი                                  
25 8 მზია შაინიძე კომისიის წევრი                                    
25 8 ადამ ნავერიანი კომისიის წევრი                                    
25 8 მარია ფურცელაძე კომისიის წევრი                                    
25 8 სულეიმან ირემაძე კომისიის წევრი                                    
25 8 ედნარ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
25 8 ნოდარ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
25 8 მურვან ართმელაძე კომისიის წევრი                                    
25 8 თემური ვანაძე კომისიის წევრი                                    
25 8 ვლადიმერ სირაძე კომისიის წევრი                                    
25 8 ავთანდილ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
25 8 ვახტანგი შავაძე მოადგილე                                          

25 9 ამირან ირემაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
25 9 რამაზ ირემაძე კომისიის მდივანი                                  
25 9 ციალა ჩხვიმიანი კომისიის წევრი                                    
25 9 იური ხოზრევანიძე კომისიის წევრი                                    
25 9 მალხაზ კომლაძე კომისიის წევრი                                    
25 9 მელანო მახარაძე კომისიის წევრი                                    



25 9 ევგენი მაკარაძე კომისიის წევრი                                    
25 9 მურად ირემაძე კომისიის წევრი                                    
25 9 მაყვალა ირემაძე კომისიის წევრი                                    
25 9 ასლან ადაძე კომისიის წევრი                                    
25 9 მარფა აიტოვა კომისიის წევრი                                    
25 9 ნარიმან ანთაძე კომისიის წევრი                                    
25 9 თამაზი დავლაძე მოადგილე                                          

25 10 მაია გრიგორიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
25 10 ლილი ზოიძე კომისიის მდივანი                                  
25 10 სირანუშ მაზმანიან კომისიის წევრი                                    
25 10 ჟანნა ჩიჩიანი კომისიის წევრი                                    
25 10 ვერა აგაჯანოვა კომისიის წევრი                                    
25 10 რუდოლფ გრიგორიანი კომისიის წევრი                                    
25 10 რაიბულ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
25 10 ნონა ბარიშვილი კომისიის წევრი                                    
25 10 მარინა მარტიროსოვა კომისიის წევრი                                    
25 10 სერგეი აგაჯანოვი კომისიის წევრი                                    
25 10 არტურ გალუსტიან კომისიის წევრი                                    
25 10 ალმირა სტეპანიან კომისიის წევრი                                    
25 10 რიმა მარტიროსიან მოადგილე                                          

25 11 ზემფირა ასპანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
25 11 ქეთევან ენუქიძე კომისიის მდივანი                                  
25 11 ლეილა ფარჯველიანი კომისიის წევრი                                    
25 11 თენგიზ მილდიანი კომისიის წევრი                                    
25 11 ვიოლეტა ჯეირანოვა კომისიის წევრი                                    
25 11 მარიკა პერტია კომისიის წევრი                                    
25 11 მზევინარი მელაძე კომისიის წევრი                                    
25 11 ბადრი ირემაძე კომისიის წევრი                                    
25 11 ანჟელა ხაჩატურიან კომისიის წევრი                                    
25 11 გიორგი გოგლიძე კომისიის წევრი                                    
25 11 დუშა ენუქიძე კომისიის წევრი                                    
25 11 ვალერიან ქალდანი კომისიის წევრი                                    
25 11 ნინო ბლიაძე მოადგილე                                          

25 12 ამირან გვირჯიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
25 12 რუზანნა ვაირადიან კომისიის მდივანი                                  
25 12 დავით ლაზვიაშვილი კომისიის წევრი                                    



25 12 ლეო რეზესიძე კომისიის წევრი                                    
25 12 ულიანა ფურცელაძე კომისიის წევრი                                    
25 12 მისაილი ნიკიფოროვი კომისიის წევრი                                    
25 12 სალომე ქამადაძე კომისიის წევრი                                    
25 12 ენვერ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
25 12 სერგეი პოზოვი კომისიის წევრი                                    
25 12 არჩილ დევდარიანი კომისიის წევრი                                    
25 12 ივანე პელივანოვი კომისიის წევრი                                    
25 12 ჯივანი სარუხანიან კომისიის წევრი                                    
25 12 გელა სანაია მოადგილე                                          

25 13 პეტრე კარაგეზოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
25 13 კესო კვიციანი კომისიის მდივანი                                  
25 13 ლელა ოტრაბახიძე კომისიის წევრი                                    
25 13 სტეფან კარსლიადის კომისიის წევრი                                    
25 13 ლალი ძამაშვილი კომისიის წევრი                                    
25 13 ბადრი მუშარბაძე კომისიის წევრი                                    
25 13 ჯულიეტა გასვიანი კომისიის წევრი                                    
25 13 მურადი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
25 13 ნატო გერლიანი კომისიის წევრი                                    
25 13 სვეტლანა ერგიშევა კომისიის წევრი                                    
25 13 ბეჟან ვაშაყმაძე კომისიის წევრი                                    
25 13 ლალი სურაილოვა კომისიის წევრი                                    
25 13 ეკა ფარჯველიანი მოადგილე                                          

25 14 ასლან ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
25 14 ინდირა მახარაძე კომისიის მდივანი                                  
25 14 ჯაბა შაინიძე კომისიის წევრი                                    
25 14 გურგენ ცალანი კომისიის წევრი                                    
25 14 ხატია პარასკევოვი კომისიის წევრი                                    
25 14 ნათელა თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
25 14 მაია ბერიძე კომისიის წევრი                                    
25 14 ზვიად აბულაძე კომისიის წევრი                                    
25 14 თამაზ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
25 14 გურამი უშხვანი კომისიის წევრი                                    
25 14 ჯონი ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
25 14 გურამ ვაშაყმაძე მოადგილე                                          

25 15 ნატო ბაბლუანი კომისიის თავმჯდომარე                              



25 15 თამაზ მგელაძე კომისიის მდივანი                                  
25 15 გიორგი სეხნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
25 15 ზვიად გვარლიანი კომისიის წევრი                                    
25 15 თორნიკე ბერიანიძე კომისიის წევრი                                    
25 15 ნოდარ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
25 15 მზიური შავაძე კომისიის წევრი                                    
25 15 ნორა შაინიძე კომისიის წევრი                                    
25 15 ბადრი მარკოიძე კომისიის წევრი                                    

25 15 ალექსანდრე ერგიშევი კომისიის წევრი                                    
25 15 პავლე ვეზდენიძე კომისიის წევრი                                    
25 15 ჯონი ღორჯომელაძე კომისიის წევრი                                    
25 15 ნუგზარ მარკოიძე მოადგილე                                          

25 16 ჯუმბერ ხოზრევანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
25 16 თამაზ ვანაძე კომისიის მდივანი                                  
25 16 თინა ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
25 16 ლევანი გადრანი კომისიის წევრი                                    
25 16 ზვიადი ქვრივიშვილი კომისიის წევრი                                    
25 16 მურმან დავლაძე კომისიის წევრი                                    
25 16 თემურ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
25 16 ფირუზ ირემაძე კომისიის წევრი                                    
25 16 მურად ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
25 16 ელისო არღვლიანი კომისიის წევრი                                    
25 16 ნოდარ ვანაძე კომისიის წევრი                                    
25 16 ჯემალი მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
25 16 ასლან ბოლქვაძე მოადგილე                                          

25 17 ნანა დევდარიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
25 17 ნინელი კორძაია კომისიის მდივანი                                  
25 17 ზებური შავაძე კომისიის წევრი                                    
25 17 ვარდენ ვეზდენი კომისიის წევრი                                    
25 17 ჯულიეტა გრიგორიანი კომისიის წევრი                                    
25 17 გენად დავითაძე კომისიის წევრი                                    
25 17 ვიოლეტა უშხვანი კომისიის წევრი                                    
25 17 ირაკლი მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
25 17 ნელი გირგვლიანი კომისიის წევრი                                    
25 17 მარინა ვიბლიანი კომისიის წევრი                                    
25 17 თამარ თვირიანი კომისიის წევრი                                    



25 17 ნოდარ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
25 17 დალი გაბულდანი მოადგილე                                          

25 18 რამაზი ხინიკაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
25 18 ნინელი ვიბლიანი კომისიის მდივანი                                  
25 18 ზებურ ზოიძე კომისიის წევრი                                    
25 18 მეგი ჩხვიმიანი კომისიის წევრი                                    
25 18 ამირან ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
25 18 შუქრი მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
25 18 ფრიდონ ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
25 18 თამილა ხოზრევანიძე კომისიის წევრი                                    
25 18 მალხაზ ჯორბენაძე კომისიის წევრი                                    
25 18 დათო ბერიძე კომისიის წევრი                                    
25 18 ამირან ირემაძე კომისიის წევრი                                    
25 18 მაია შუკვანი კომისიის წევრი                                    
25 18 ნოდარ ხოზრევანიძე მოადგილე                                          

25 19 ნატო კვანჭიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
25 19 ერეკლე კვიციანი კომისიის მდივანი                                  
25 19 დავით მახარაძე კომისიის წევრი                                    
25 19 ლევან კორძაია კომისიის წევრი                                    
25 19 თეიმურაზ შანთაძე კომისიის წევრი                                    
25 19 ჯონი ცალანი კომისიის წევრი                                    
25 19 გენად ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
25 19 ზურაბი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
25 19 ვენერა არაბოვა კომისიის წევრი                                    
25 19 გიორგი გაბულდანი კომისიის წევრი                                    
25 19 ბადრი კვიციანი კომისიის წევრი                                    
25 19 გიორგი ხორგუანი კომისიის წევრი                                    
25 19 ერეკლე ჩხეტიანი მოადგილე                                          

25 20 თელმან საფაროვი კომისიის თავმჯდომარე                              

25 20 კონსტანტინე ხორგუანი კომისიის მდივანი                                  
25 20 ინგა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
25 20 ელდარ საფაროვი კომისიის წევრი                                    
25 20 ეკა მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
25 20 ვაგიფ გასანოვი კომისიის წევრი                                    
25 20 მარიამ ართმელაძე კომისიის წევრი                                    



25 20 რამაზ შავაძე კომისიის წევრი                                    
25 20 ზიად ბაირამოვი კომისიის წევრი                                    
25 20 ისმეტ აშრალოვი კომისიის წევრი                                    
25 20 სევერიანე გვარლიანი კომისიის წევრი                                    

25 20 დუნიამალი ოჯახგულიევი კომისიის წევრი                                    
25 20 ვილაიატ იბრაგიმოვ მოადგილე                                          

25 21 ვალი ნასიბოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
25 21 ჯავანშირ ნაგიევი კომისიის მდივანი                                  
25 21 ნიკოლოზ მანველიანი კომისიის წევრი                                    
25 21 თეიმურაზ ვიბლიანი კომისიის წევრი                                    
25 21 ზაქრო მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
25 21 რამაზ შავაძე კომისიის წევრი                                    
25 21 ნინო ვანაძე კომისიის წევრი                                    
25 21 სვეტლანა ნოვრუზოვა კომისიის წევრი                                    
25 21 მეხმან გადიმოვი კომისიის წევრი                                    
25 21 ალმა უშხვანი კომისიის წევრი                                    
25 21 გიორგი ფირცხელიანი კომისიის წევრი                                    
25 21 თალიბ ჯაფაროვი კომისიის წევრი                                    
25 21 ალი შავაძე მოადგილე                                          

25 22 აზარ გეიდაროვი კომისიის თავმჯდომარე                              
25 22 თეზო უშხვანი კომისიის მდივანი                                  
25 22 ინგა ადანაია კომისიის წევრი                                    
25 22 ბადრი შანთაძე კომისიის წევრი                                    
25 22 ბახადდინ მირზაევ კომისიის წევრი                                    
25 22 რაულ აბულაძე კომისიის წევრი                                    
25 22 ასლან ნაკაიძე კომისიის წევრი                                    
25 22 შახინ ალახვერდოვი კომისიის წევრი                                    
25 22 ელმან ამიროვი კომისიის წევრი                                    
25 22 ფაიგ მუსტაფაევი კომისიის წევრი                                    
25 22 ნაზიმ ალიევი მოადგილე                                          

25 23 გია ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
25 23 ზებურ ბოლქვაძე კომისიის მდივანი                                  
25 23 მარიამ თამლიანი კომისიის წევრი                                    
25 23 ზურაბ აბდელანი კომისიის წევრი                                    
25 23 ვალოდია შაინიძე კომისიის წევრი                                    



25 23 ლადო აბულაძე კომისიის წევრი                                    
25 23 როინ საგინაძე კომისიის წევრი                                    
25 23 ფატი ვანაძე კომისიის წევრი                                    
25 23 მამუკა კაკალაძე კომისიის წევრი                                    
25 23 სპანდარ აკოპიან კომისიის წევრი                                    

25 23 კონსტანტინე კიურჯიევი კომისიის წევრი                                    
25 23 ელზა სტეფლიანი კომისიის წევრი                                    
25 23 დავით კაკალაძე მოადგილე                                          

25 24 გოჩა ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
25 24 თამაზი ირემაძე კომისიის მდივანი                                  
25 24 ხათუნა წულუკიძე კომისიის წევრი                                    
25 24 ნანული ქალდანი კომისიის წევრი                                    
25 24 მერი ტუნაძე კომისიის წევრი                                    
25 24 იური კახაძე კომისიის წევრი                                    
25 24 გიორგი დეკანაძე კომისიის წევრი                                    
25 24 ლელა გუგუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
25 24 შერგილ გვიჩიანი კომისიის წევრი                                    
25 24 დალი კანთელაძე კომისიის წევრი                                    
25 24 გულადი სიდიანი კომისიის წევრი                                    
25 24 ვალოდია ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
25 24 ლამზირა გულბანი მოადგილე                                          

25 25 ლაერტ ტოროსიან კომისიის თავმჯდომარე                              
25 25 ლია ქალდანი კომისიის მდივანი                                  
25 25 ნონა წიფიანი კომისიის წევრი                                    
25 25 რუბენ ტოროსიან კომისიის წევრი                                    
25 25 ნანა სოგომონიან კომისიის წევრი                                    
25 25 ნაპოლეონ გევორკიან კომისიის წევრი                                    
25 25 თენგიზ შავაძე კომისიის წევრი                                    
25 25 ომარი კახაძე კომისიის წევრი                                    
25 25 არმან გევორკიან კომისიის წევრი                                    
25 25 ანი გევორკიან კომისიის წევრი                                    
25 25 მედაკსია პეტროსიან კომისიის წევრი                                    
25 25 შირაზ სიმონიან კომისიის წევრი                                    
25 25 სილვა გუბასარიან მოადგილე                                          

25 26 ზია ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              



25 26 ნანი მაკარაძე კომისიის მდივანი                                  
25 26 ონისე კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
25 26 ეკა გიგლემიანი კომისიის წევრი                                    
25 26 დმიტრი ჩიკნიზოვი კომისიის წევრი                                    
25 26 თამთა სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
25 26 ნუგზარი აბულაძე კომისიის წევრი                                    
25 26 ომარ ბაკურიძე კომისიის წევრი                                    
25 26 ნინო არძენაძე კომისიის წევრი                                    
25 26 ზია გელაძე კომისიის წევრი                                    
25 26 ჟუჟუნა მარკოიძე კომისიის წევრი                                    
25 26 მიმოზა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
25 26 ოთარ შაინიძე კომისიის წევრი                                    

25 27 გაიანე ნაზლუიან კომისიის თავმჯდომარე                              
25 27 მარიამ სნხჩიანი კომისიის მდივანი                                  
25 27 არტაშ ნაზლუიან კომისიის წევრი                                    
25 27 ლიზა ეგოიან კომისიის წევრი                                    
25 27 ფრიდონ კახაძე კომისიის წევრი                                    
25 27 რევაზი მაკარაძე კომისიის წევრი                                    
25 27 იოსებ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
25 27 ვარტიშაგ მელტონიან კომისიის წევრი                                    
25 27 მარიანა ბალიან კომისიის წევრი                                    
25 27 გურამ მგელაძე კომისიის წევრი                                    
25 27 ტირუნ ნურბეკიან კომისიის წევრი                                    
25 27 ნინა ტონაკანიან კომისიის წევრი                                    
25 27 ანდრანიკ თამარიან მოადგილე                                          

25 28 ვალერი ცარუკიან კომისიის თავმჯდომარე                              
25 28 ბადრი ცეცხლაძე კომისიის მდივანი                                  
25 28 პლატონ შიროიან კომისიის წევრი                                    
25 28 სტეპან ეკოიან კომისიის წევრი                                    
25 28 ვაან არუტიუნიან კომისიის წევრი                                    
25 28 ენდრიკ სტეფანიანი კომისიის წევრი                                    
25 28 რეზო თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
25 28 თეონა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
25 28 იმედა შაინიძე კომისიის წევრი                                    
25 28 ტატევოს გრიგორიან კომისიის წევრი                                    
25 28 აკოპ მანასიან კომისიის წევრი                                    
25 28 ერვანდ მარკოსიან კომისიის წევრი                                    



25 28 არტურ ელოიან მოადგილე                                          

25 29 ნოდარ წულუკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
25 29 ხათუნა რეზესიძე კომისიის მდივანი                                  
25 29 ტარიელ მგელაძე კომისიის წევრი                                    
25 29 ჯემალ მარკოიძე კომისიის წევრი                                    
25 29 ხათუნა ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
25 29 სანდრო შავაძე კომისიის წევრი                                    
25 29 რუსლან ართმელაძე კომისიის წევრი                                    
25 29 კახა ვანაძე კომისიის წევრი                                    
25 29 ამირან ართმელაძე კომისიის წევრი                                    
25 29 გია ირემაძე კომისიის წევრი                                    
25 29 ჯუმბერ მგელაძე კომისიის წევრი                                    
25 29 როლანდ ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
25 29 თემური ქამადაძე მოადგილე                                          

25 30 ინეზა
კორძაია-
ფირცხელიანი კომისიის თავმჯდომარე                              

25 30 თამარა ძირკვაძე კომისიის მდივანი                                  
25 30 მეგი ვიბლიანი კომისიის წევრი                                    
25 30 ეკატერინე გაბულდანი კომისიის წევრი                                    
25 30 ნანა ანსიანი კომისიის წევრი                                    
25 30 გურამი კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    
25 30 ოთარ შავაძე კომისიის წევრი                                    
25 30 ლერი აფრასიძე კომისიის წევრი                                    
25 30 ივანე კოტრანოვი კომისიის წევრი                                    
25 30 მურმან კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    
25 30 გიზო სუბელიანი კომისიის წევრი                                    
25 30 თენგიზ შავაძე კომისიის წევრი                                    
25 30 მამუკა თამლიანი მოადგილე                                          

25 31 სონია ნაზარეტიან კომისიის თავმჯდომარე                              
25 31 ცირა ბოლქვაძე კომისიის მდივანი                                  
25 31 რეპსიმა მეგრაბიან კომისიის წევრი                                    
25 31 ნორიკ გაბრიელიან კომისიის წევრი                                    
25 31 ალა მეგრაბიან კომისიის წევრი                                    
25 31 რომან რიჟვაძე კომისიის წევრი                                    
25 31 ნოდარ თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
25 31 დარიკო მელაძე კომისიის წევრი                                    
25 31 არუტიუნ ავეტიან კომისიის წევრი                                    



25 31 ლუსინე ადამიან კომისიის წევრი                                    
25 31 სამველ ბაბოიან კომისიის წევრი                                    
25 31 კატინ მელტონიან მოადგილე                                          

25 32 მალხაზი კომახიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
25 32 რევაზ ბოლქვაძე კომისიის მდივანი                                  
25 32 ლუიზა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
25 32 ია შაინიძე კომისიის წევრი                                    
25 32 მერი შანთაძე კომისიის წევრი                                    
25 32 მზიური კახაძე კომისიის წევრი                                    
25 32 მალხაზ საგინაძე კომისიის წევრი                                    
25 32 ჯურხა ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
25 32 გოჩა შაინიძე კომისიის წევრი                                    
25 32 ციური გობაძე კომისიის წევრი                                    
25 32 მადონა დეკანაძე კომისიის წევრი                                    
25 32 ალექსი ილიჯევი მოადგილე                                          

25 33 პაატა სიხარულიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
25 33 მერი დავითაძე კომისიის მდივანი                                  
25 33 სალომე მერლანი კომისიის წევრი                                    
25 33 ჯანიკო ნადარაია კომისიის წევრი                                    
25 33 იოსებ ტუნაძე კომისიის წევრი                                    
25 33 მამია საგინაძე კომისიის წევრი                                    
25 33 ციცინო მაკარაძე კომისიის წევრი                                    
25 33 ლეო გერლიანი კომისიის წევრი                                    
25 33 მირანდა მახაჭაძე კომისიის წევრი                                    
25 33 ჯემალ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
25 33 ლალი კვიციანი კომისიის წევრი                                    
25 33 ირაკლი ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
25 33 ემზარ დავითაძე მოადგილე                                          

25 34 გაიანე ბადასიან კომისიის თავმჯდომარე                              
25 34 ანჟელა სარუხანოვა კომისიის მდივანი                                  
25 34 ციცინო შალიკიანი კომისიის წევრი                                    
25 34 პეტროს ტაზაიან კომისიის წევრი                                    
25 34 კნელ ნაზარეტიან კომისიის წევრი                                    
25 34 თენგიზ კახაძე კომისიის წევრი                                    
25 34 გოჩა მაკარაძე კომისიის წევრი                                    
25 34 ნოდარ გაბაძე კომისიის წევრი                                    



25 34 ვარსენიკ ვოსკანიან კომისიის წევრი                                    
25 34 მანუშაკ კუჩუკიან კომისიის წევრი                                    
25 34 ქრისტინე ტაზაიან კომისიის წევრი                                    
25 34 კარმენ ვოსკანიან მოადგილე                                          

25 35 სერგეი გუბასარიან კომისიის თავმჯდომარე                              
25 35 მამია თავართქილაძე კომისიის მდივანი                                  
25 35 ვარტაზარ სარკისიან კომისიის წევრი                                    
25 35 ჟორა სტამბოლიან კომისიის წევრი                                    
25 35 ფიალეტა ავაკიან კომისიის წევრი                                    
25 35 თათევოს ავაკიან კომისიის წევრი                                    
25 35 რამაზი შავაძე კომისიის წევრი                                    
25 35 ნანული ხოზრევანიძე კომისიის წევრი                                    
25 35 სამველ ანესიან კომისიის წევრი                                    
25 35 შუშანიკ ავაკიან კომისიის წევრი                                    
25 35 გრიკორ ბლიკიან კომისიის წევრი                                    
25 35 ეველინა მანუკიან კომისიის წევრი                                    
25 35 სლავიკ ბლიკიან მოადგილე                                          

25 36 რუზან ენოკიან კომისიის თავმჯდომარე                              
25 36 გეორგი სოგოიან კომისიის მდივანი                                  
25 36 სუზანა ნალბანდიან კომისიის წევრი                                    
25 36 არუტიუნ სარკსიან კომისიის წევრი                                    
25 36 რაზმიკ ვარტანიან კომისიის წევრი                                    
25 36 თემურ მახარაძე კომისიის წევრი                                    
25 36 სამველ ვართანიან კომისიის წევრი                                    
25 36 მარინე ბერიანიძე კომისიის წევრი                                    
25 36 ტატევოს ტოროსიან კომისიის წევრი                                    
25 36 კარინე მარტიროსიან კომისიის წევრი                                    
25 36 მირან სარკისიან კომისიის წევრი                                    
25 36 შოთა ტოროსიან კომისიის წევრი                                    
25 36 რადმილა არუთუნიან მოადგილე                                          

25 37 თემური მგელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
25 37 ნანა ხაბარელი კომისიის მდივანი                                  
25 37 ია ლეგაშვილი კომისიის წევრი                                    
25 37 სემიონი სოტიროვი კომისიის წევრი                                    
25 37 რამაზ ღორჯომელაძე კომისიის წევრი                                    
25 37 ნოდარი ხიმშიაშვილი კომისიის წევრი                                    



25 37 ნუგზარ კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    
25 37 გულნაზ იაკობაძე კომისიის წევრი                                    
25 37 ლევან ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
25 37 ლევან დეკანაძე კომისიის წევრი                                    
25 37 ბადრი კახაძე კომისიის წევრი                                    
25 37 ნუგზარ ღორჯომელაძე კომისიის წევრი                                    
25 37 ოდისეი ტოსუნოვი მოადგილე                                          

25 38 შუქრი ანთაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
25 38 მინდია ბერიძე კომისიის მდივანი                                  
25 38 ირაკლი ბეჟანიძე კომისიის წევრი                                    
25 38 ემზარ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
25 38 არმინე მარტიროსოვა კომისიის წევრი                                    
25 38 კახა კახაძე კომისიის წევრი                                    
25 38 რევაზ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
25 38 მერაბ მგელაძე კომისიის წევრი                                    
25 38 ფრიდონ კახაძე კომისიის წევრი                                    
25 38 ოთარი ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
25 38 ქაზიმ გელაძე კომისიის წევრი                                    
25 38 თამაზი დოლიძე კომისიის წევრი                                    
25 38 ჯიმშერი ბერიძე მოადგილე                                          

25 39 რაზმიკ ზურნაჩიან კომისიის თავმჯდომარე                              
25 39 ლუსინე ტერბალიან კომისიის მდივანი                                  
25 39 ჯემმა თერჟანიან კომისიის წევრი                                    
25 39 ვაგრამ ენოკიან კომისიის წევრი                                    
25 39 ვარაზდატ შაროიან კომისიის წევრი                                    
25 39 მერაბ შამანაძე კომისიის წევრი                                    
25 39 ასლან ქამადაძე კომისიის წევრი                                    
25 39 მარგარიტა ბულუდიან კომისიის წევრი                                    
25 39 ასტხიკ დონაკანიან კომისიის წევრი                                    
25 39 რობერტ არუტიუნიან კომისიის წევრი                                    
25 39 გაიანე მელტონიან კომისიის წევრი                                    
25 39 სრპუი ტერბალიან კომისიის წევრი                                    
25 39 ჟორიკ ხეჩოიან მოადგილე                                          

25 40 ლავრენტი საბაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
25 40 მზია მიქაძე კომისიის მდივანი                                  
25 40 ნაილი ქანცლიანი კომისიის წევრი                                    



25 40 მარინე მანძულაშვილი კომისიის წევრი                                    
25 40 დარინა შავაძე კომისიის წევრი                                    
25 40 გიგლა აბდელანი კომისიის წევრი                                    
25 40 ნაზი მარკოიძე კომისიის წევრი                                    
25 40 ნუკრი კომახიძე კომისიის წევრი                                    
25 40 ტარიელი ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
25 40 ივან მინაძე კომისიის წევრი                                    
25 40 ომარი საბაძე კომისიის წევრი                                    
25 40 მზევინარი ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
25 40 სოფიკო ღვინიაშვილი მოადგილე                                          

25 41 ოთარი ვანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
25 41 თამაზ ცეცხლაძე კომისიის მდივანი                                  
25 41 თეა ნავერიანი კომისიის წევრი                                    
25 41 ოლეგი გერლიანი კომისიის წევრი                                    
25 41 ზაზა შანთაძე კომისიის წევრი                                    
25 41 მარინე მესარქიშვილი კომისიის წევრი                                    
25 41 ელდარ თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
25 41 მიხეილ ვანაძე კომისიის წევრი                                    
25 41 გია მეკეიძე კომისიის წევრი                                    
25 41 ანზორ გორგაძე კომისიის წევრი                                    
25 41 ჯემალ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
25 41 მერაბ ირემაძე მოადგილე                                          

25 42 ნუნე გალუსტიან კომისიის თავმჯდომარე                              
25 42 ნოდარ მგელაძე კომისიის მდივანი                                  
25 42 სეირან სტეპანიან კომისიის წევრი                                    
25 42 მზიანა რეზესიძე კომისიის წევრი                                    
25 42 კამო არუტიუნიან კომისიის წევრი                                    
25 42 სურიკ მანასიან კომისიის წევრი                                    
25 42 ედიკ კლოიან კომისიის წევრი                                    
25 42 ფიოლეტა სოგომონიან კომისიის წევრი                                    
25 42 სირაკანი ბალიან კომისიის წევრი                                    
25 42 ვარტიტერ გალუსტიან კომისიის წევრი                                    
25 42 ვართაზარ კლოიან კომისიის წევრი                                    
25 42 აგარონ სოგომონიან მოადგილე                                          

25 43 არტაკ სააკიან კომისიის თავმჯდომარე                              
25 43 მაია გულედანი კომისიის მდივანი                                  



25 43 ლელა გირგვლიანი კომისიის წევრი                                    
25 43 სარკის დანელიან კომისიის წევრი                                    
25 43 ნორიკ სააკიან კომისიის წევრი                                    
25 43 გურამ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
25 43 ლეილა პოგოსიან კომისიის წევრი                                    
25 43 ლამარა პილტოიან კომისიის წევრი                                    
25 43 ამბარცუმ მაზმანიან კომისიის წევრი                                    
25 43 ედგარ ნერსესიან კომისიის წევრი                                    
25 43 სონა პოგოსიან კომისიის წევრი                                    
25 43 გვანცა უშხვანი კომისიის წევრი                                    
25 43 რიმა პეტროსიან მოადგილე                                          

25 44 მხიტარ აკოპიან კომისიის თავმჯდომარე                              
25 44 მამუკა აბულაძე კომისიის მდივანი                                  
25 44 ხვიჩა ხორგუანი კომისიის წევრი                                    
25 44 ვარტიტერ მინასიან კომისიის წევრი                                    
25 44 აკოპ აკოპიან კომისიის წევრი                                    
25 44 მარეტა პეტროსიან კომისიის წევრი                                    
25 44 ეთერი შაინიძე კომისიის წევრი                                    
25 44 ხათუნა ჯორბენაძე კომისიის წევრი                                    
25 44 სოფიკო თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
25 44 არუსიაკ არუტიუნიან კომისიის წევრი                                    
25 44 სარკის მინასიან კომისიის წევრი                                    
25 44 გაბრიელ ხერგიანი კომისიის წევრი                                    
25 44 ვალიკო გალუსტიანი მოადგილე                                          

25 45 მანუშაკ გრიგორიან კომისიის თავმჯდომარე                              
25 45 ნოდარ შავაძე კომისიის მდივანი                                  
25 45 სარკის პილტოიან კომისიის წევრი                                    
25 45 ნასლეტ აკოპიან კომისიის წევრი                                    
25 45 სერგეი კაზარიან კომისიის წევრი                                    
25 45 სამსონ პეტროსიან კომისიის წევრი                                    
25 45 გურანდა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
25 45 რამაზ ვანაძე კომისიის წევრი                                    
25 45 ლიანა ძირკვაძე კომისიის წევრი                                    
25 45 შავარშ პეტროსიან კომისიის წევრი                                    
25 45 გურამ წერედიანი კომისიის წევრი                                    
25 45 ლევონ ხაჩატურიან კომისიის წევრი                                    
25 45 რენატა არუტუნიან მოადგილე                                          



26 1 ავთანდილ მუხაშავრია კომისიის თავმჯდომარე                              
26 1 ნინო კობახიძე კომისიის მდივანი                                  
26 1 ზინა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
26 1 თორნიკე იოსელიანი კომისიის წევრი                                    
26 1 ვაჟა აბულაძე კომისიის წევრი                                    
26 1 ზურაბ ბექაური კომისიის წევრი                                    
26 1 ნინო აფციაური კომისიის წევრი                                    
26 1 თინა ავალიანი კომისიის წევრი                                    
26 1 ანა თევდორაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 1 ჟუჟუნა ლაზიაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 1 ქეთევან მელიქიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 1 გივი ტარახანიანი კომისიის წევრი                                    
26 1 ნანა ებრალიძე მოადგილე                                          

26 2 მაია მელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
26 2 ლალი დარბაისელი კომისიის მდივანი                                  
26 2 ინგა ბეჟანოვი-ჯაყელი კომისიის წევრი                                    
26 2 ნინო ბექაური კომისიის წევრი                                    
26 2 ლელა ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
26 2 სალომე მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 2 თამარ მელაძე კომისიის წევრი                                    
26 2 მადონა მელიქიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 2 თინათინ აფციაური კომისიის წევრი                                    
26 2 ეკატერინა ბურდილაძე კომისიის წევრი                                    
26 2 ანა მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
26 2 ლევან ხომასურიძე კომისიის წევრი                                    
26 2 მაგული მჭედლიძე მოადგილე                                          

26 3 ნინო ბედოიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
26 3 ელისო მუჯრიშვილი კომისიის მდივანი                                  
26 3 ლია ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
26 3 მანანა იოსელიანი კომისიის წევრი                                    
26 3 მარიამ წიკლაური კომისიის წევრი                                    
26 3 მარინე გულბანი კომისიის წევრი                                    
26 3 ნაირა გულბიანი კომისიის წევრი                                    
26 3 ზურაბი სუბელიანი კომისიის წევრი                                    
26 3 თამარ ზარქუა კომისიის წევრი                                    
26 3 ნათელა კენკებაშვილი კომისიის წევრი                                    



26 3 დალი ქარჩავა კომისიის წევრი                                    
26 3 ლამარა ხომასურიძე კომისიის წევრი                                    
26 3 ნინო ჩოქური მოადგილე                                          

26 4 ნონა ებრალიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
26 4 ნინო ჯორჯიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
26 4 ანიკო ბექაური კომისიის წევრი                                    
26 4 ხათუნა წიკლაური კომისიის წევრი                                    
26 4 თეა პაატაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 4 ლია მენაბდიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 4 სვეტლანა იაგუტიანი კომისიის წევრი                                    
26 4 ფიქრია დარჩიაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 4 გივი ბეღელური კომისიის წევრი                                    
26 4 ნატო კობაიძე კომისიის წევრი                                    
26 4 ნაზი მელაძე კომისიის წევრი                                    
26 4 ანიკო ყელბერაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 4 ლია ჩოქური მოადგილე                                          

26 5 გიორგი შავერდაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
26 5 ლარისა გულვერდაშვილი კომისიის მდივანი                                  
26 5 ციცინო სულეიმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 5 გოჩა ბექაური კომისიის წევრი                                    
26 5 გოჩა დოლიძე კომისიის წევრი                                    
26 5 სიმონ ჩივაძე კომისიის წევრი                                    
26 5 თამაზი აფციაური კომისიის წევრი                                    
26 5 ხათუნა ნეკერაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 5 სერგო თორაძე კომისიის წევრი                                    
26 5 ნათია ტატუაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 5 მარიამ ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
26 5 გიორგი შავერდაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 5 დავითი თაყნიაშვილი მოადგილე                                          

26 6 ევგენია ბადუაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
26 6 ნინო მარიკაშვილი კომისიის მდივანი                                  
26 6 ინგა ხორიაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 6 პელაგია ნათობიძე კომისიის წევრი                                    
26 6 ნანა ჩოხელი კომისიის წევრი                                    
26 6 ნოდარი ალთუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 6 გიორგი აფციაური კომისიის წევრი                                    



26 6 რეზო აფციაური კომისიის წევრი                                    
26 6 მარინე ბადუაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 6 ჯუმბერ ბეჟუაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 6 ირმა წიკლაური კომისიის წევრი                                    
26 6 კარლო წიკლაური კომისიის წევრი                                    
26 6 ლეილა გვრიტიშვილი მოადგილე                                          

26 7 სანდრო წიკლაური კომისიის თავმჯდომარე                              
26 7 ნანი სამადაშვილი კომისიის მდივანი                                  
26 7 ვალერიანი წიკლაური კომისიის წევრი                                    
26 7 ლუბოვ მიქანაძე კომისიის წევრი                                    

26 7 ალექსანდრე ალთუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 7 ედუარდ კირაკოზოვი კომისიის წევრი                                    
26 7 ციცინო აფციაური კომისიის წევრი                                    
26 7 ხაჩიკ აგაიანი კომისიის წევრი                                    
26 7 თამაზ ალთუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 7 ბადრი ბედოიძე კომისიის წევრი                                    
26 7 ვლადიმერ რომანენკო კომისიის წევრი                                    
26 7 ხვიჩა ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    

26 7 თეიმურაზი ბადალაშვილი მოადგილე                                          

26 8 ხათუნა გაბიტაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
26 8 მაია პაპაშვილი კომისიის მდივანი                                  
26 8 ვანო მაღალაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 8 თამარ ედიშერაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 8 გიული დალაქიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 8 ნანი აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 8 ზურაბ მინაძე კომისიის წევრი                                    
26 8 ნატალია სარიევი კომისიის წევრი                                    
26 8 მიხეილ ავგროზაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 8 ხატია დალაქიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 8 რაჯი შრაინერ კომისიის წევრი                                    
26 8 კობა ჩინჩალაძე კომისიის წევრი                                    
26 8 მახარე მინაშვილი მოადგილე                                          

26 9 გიორგი მონადირიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
26 9 თეა მანთაშაშვილი კომისიის მდივანი                                  



26 9 დევი ეუაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 9 მიხეილი დავითაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 9 ნათია მარკოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 9 ტერეზა არევაძე კომისიის წევრი                                    
26 9 ნუგზარი ეუაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 9 ეკატერინა ჩიტუაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 9 ვიკა დავითაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 9 მარიკა ეუაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 9 გივი პაპაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 9 ლელა ფარსადანიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 9 მიხეილი ჩოქური მოადგილე                                          

26 10 ხათუნა ვარსემაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
26 10 ელზა დონდუაშვილი კომისიის მდივანი                                  
26 10 გალუშა ყიფიანი კომისიის წევრი                                    
26 10 ელენე მურადაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 10 ფირუზ მაგრაქველიძე კომისიის წევრი                                    
26 10 ელგუჯა ძულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 10 მირანდა ძულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 10 ირმა ირემაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 10 ელენე დავითაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 10 ამირან კაციტაძე კომისიის წევრი                                    
26 10 მაია მიდელაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 10 მარიამ ხაინდრავა კომისიის წევრი                                    
26 10 ვანო ძულიაშვილი მოადგილე                                          

26 11 ტარიელი ბაქრაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
26 11 ინგა ბახურაული კომისიის მდივანი                                  
26 11 ლალი მაღალაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 11 ვანო ხაღულაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 11 პეტრე წიქარიძე კომისიის წევრი                                    
26 11 ჯუმბერ მანთაშაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 11 ნინო ნიაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 11 ნოდარი ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
26 11 ლალი ანთაური კომისიის წევრი                                    
26 11 ონისე ბაქრაძე კომისიის წევრი                                    
26 11 ლარისა მანთაშაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 11 იზა მენთეშაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 11 ნათია გიგაური მოადგილე                                          



26 12 გელა ჯანგებაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
26 12 გულნაზი მარტიროზოვი კომისიის მდივანი                                  
26 12 ვასიკო ჯანგებაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 12 პაატა პეტრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 12 მარიამი ჯანგებაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 12 ლია ჩომახაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 12 გიორგი სულხანიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 12 ქეთევან ჩომახაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 12 რუსუდან ბეგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 12 ნინო თორთლაძე კომისიის წევრი                                    
26 12 ია სულხანიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 12 შორენა ყელბერაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 12 სოფიკო ჯანგებაშვილი მოადგილე                                          

26 13 დარეჯან ბაგრატაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
26 13 ნათია ბეჟიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
26 13 ელდარ აბუაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 13 თემური აღდგომელაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 13 მიხეილ ნიაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 13 ფიქრია დალაქიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 13 ნათელა დალაქიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 13 გიორგი ნიაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 13 ხათუნა ბეჟიაშვილი კომისიის წევრი                                    

26 13 ალექსანდრე მანაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 13 მანანა წულუკიძე კომისიის წევრი                                    
26 13 სოფიო წულუკიძე კომისიის წევრი                                    
26 13 ჯანიკო დალაქიშვილი მოადგილე                                          

26 14 თენგიზ მიქიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
26 14 ნატალია დარჯანია კომისიის მდივანი                                  
26 14 გუგული პაპუაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 14 მაია მუხაშავრია კომისიის წევრი                                    
26 14 გიგა სულხანიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 14 დარეჯანი არჩვაძე კომისიის წევრი                                    
26 14 მაია აფციაური კომისიის წევრი                                    
26 14 ცისნამი კაციტაძე კომისიის წევრი                                    
26 14 დალი კუბლაშვილი კომისიის წევრი                                    



26 14 გიორგი ნინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 14 მაცაცა ფარჯიანი კომისიის წევრი                                    
26 14 მარინა ჩალაძე კომისიის წევრი                                    
26 14 გიული ისკანდარაშვილი მოადგილე                                          

26 15 ნუგზარი გოგიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
26 15 მზია ალიხანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
26 15 ტრისტანი გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 15 ნუგზარი გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 15 სერგო ნაცვლიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 15 ნატო მინაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 15 რობიზონ დავითაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 15 დავითი გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 15 ლევანი მესტვირიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 15 მაია მესტვირიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 15 ჯონდო სელეპანაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 15 ირმა ქობულაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 15 ელგუჯა გოგიაშვილი მოადგილე                                          

26 16 ნატო კედელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
26 16 მაია პატიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
26 16 მაყვალა ოსიყმიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 16 ხათუნა ფეიქრიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 16 ხვიჩა ინაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 16 დალი თეგაძე კომისიის წევრი                                    
26 16 ზურაბ აფციაური კომისიის წევრი                                    
26 16 დალი ფეიქრიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 16 ვასიკო თეგაძე კომისიის წევრი                                    
26 16 ჯულიეტა იარაჯული კომისიის წევრი                                    
26 16 ვალერიან ყაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 16 ნაზი ხაინდრავა კომისიის წევრი                                    
26 16 მანანა ხუციშვილი მოადგილე                                          

26 17 ნატალია ბეგიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
26 17 მედეა ხუციშვილი კომისიის მდივანი                                  
26 17 ზაქარია ჯაშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 17 ბესიკი მელიქიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 17 ილია გოდერძიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 17 დარეჯან ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    



26 17 კონსტანტინე ყელბერაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 17 თამარი შავშიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 17 მზია ბეგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 17 ზიზო გიგაური კომისიის წევრი                                    
26 17 ნონა გოდერძიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 17 ციცინო ჯაშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 17 ლალი პაპაშვილი მოადგილე                                          

26 18 ქეთევან გიორგაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
26 18 ზურაბ გიორგაძე კომისიის მდივანი                                  
26 18 თამარი ქოჩორაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 18 ზურაბი ბეგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 18 ამირან გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
26 18 თინათინ მამუჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 18 ლოლა ბაქუზანაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 18 გიორგი გოდერძიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 18 მარგარიტა მელიქიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 18 ირმა ნინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 18 ია ტოპუზისი კომისიის წევრი                                    
26 18 მარიამ ჩოხელი კომისიის წევრი                                    
26 18 თეონა ჯაშიაშვილი მოადგილე                                          

26 19 ციცინო ბეგიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
26 19 გიული ზურაბიანი კომისიის მდივანი                                  
26 19 ანნა მანთაძე კომისიის წევრი                                    
26 19 კირილე გონგაძე კომისიის წევრი                                    
26 19 გოჩა მიდელაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 19 ჯანი აბესაძე კომისიის წევრი                                    
26 19 ნათელა მეგულაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 19 დავითი ნინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 19 ნუნუ კაველიძე კომისიის წევრი                                    
26 19 ელენე კუჭაიძე კომისიის წევრი                                    
26 19 დავითი ნონიაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 19 ლიანა ტიკურიშვილი კომისიის წევრი                                    

26 19 ნინო
ალიხანაშვილი_მეგუ
ლაშვილი მოადგილე                                          

26 20 გურამი დავითაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              



26 20 ეკატერინე ბაიდარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
26 20 ნინო ღვინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 20 გიორგი დავითაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 20 გოგიტა ბაიდარაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 20 ლალი სუბელიანი კომისიის წევრი                                    
26 20 ნათია ფოცხვერაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 20 ნიკოლოზი ბურდულაძე კომისიის წევრი                                    
26 20 ეკა მარგველანი კომისიის წევრი                                    
26 20 ნონა ნინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 20 ქეთევან რამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 20 ნელი ხერგიანი მოადგილე                                          

26 21 ციცინო ზურაბიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
26 21 ელისო ბენდელიანი კომისიის მდივანი                                  
26 21 ჰამლეტ ქურასბედიანი კომისიის წევრი                                    
26 21 ცისმარი ტვილდიანი კომისიის წევრი                                    
26 21 ზოია ზურაბიანი კომისიის წევრი                                    
26 21 ზვიად ბაბლუანი კომისიის წევრი                                    
26 21 მანანა მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
26 21 ნანა ონიანი კომისიის წევრი                                    
26 21 მაია ბენდელიანი კომისიის წევრი                                    
26 21 ლერი ზურაბიანი კომისიის წევრი                                    
26 21 ირაკლი ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
26 21 ლუდმილა ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
26 21 ლეილა გაზდელიანი მოადგილე                                          

26 22 ანზორ ღორჯომელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
26 22 ბელა გაზდელიანი კომისიის მდივანი                                  
26 22 ნანა ფანგანი კომისიის წევრი                                    
26 22 სულიკო კვანჭიანი კომისიის წევრი                                    
26 22 იამზე გაზდელიანი კომისიის წევრი                                    
26 22 თინა გაბულდანი კომისიის წევრი                                    
26 22 ანიკო ჩარქსელიანი კომისიის წევრი                                    
26 22 ირინა გურჩიანი კომისიის წევრი                                    
26 22 ქეთევან კობაიძე კომისიის წევრი                                    
26 22 ლიანა მამულაძე კომისიის წევრი                                    
26 22 თამილა ფეიქრიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 22 გივი ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
26 22 ალიოშა გირგვლიანი მოადგილე                                          



26 23 რამაზ კილაძე კომისიის წევრი                                    
26 23 ნიკოლოზ ბაიდარაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 23 ორხან ჯაფაროვი კომისიის წევრი                                    
26 23 ელვატ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
26 23 გარაგაშ გარაგაშევი კომისიის წევრი                                    
26 23 რაგიბ კაჯაროვი კომისიის წევრი                                    
26 23 ელშად მუსაევი კომისიის წევრი                                    
26 23 ნათია ალთუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 23 ნატო ალთუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 23 იოსებ ნათობიძე კომისიის წევრი                                    
26 23 მარიამ ნათობიძე კომისიის წევრი                                    
26 23 ცისანა ონიანი კომისიის წევრი                                    
26 23 გიორგი ჭიჭინაძე კომისიის წევრი                                    

26 24 ლილე ფილფანი კომისიის თავმჯდომარე                              
26 24 ჟუჟუნა ასუმბანი კომისიის მდივანი                                  
26 24 ნაირა ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
26 24 ზურაბ გუჯეჯიანი კომისიის წევრი                                    
26 24 ლალი ხერგიანი კომისიის წევრი                                    
26 24 იამზე გიგლემიანი კომისიის წევრი                                    
26 24 მერაბ ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
26 24 მერი ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    
26 24 გოდერძი გულედანი კომისიის წევრი                                    
26 24 ვალერიან ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
26 24 ნონა ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
26 24 შავლეგ ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
26 24 თენგიზ აფრასიძე მოადგილე                                          

26 25 ლელა თედორაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
26 25 ია ხერიმიანი კომისიის მდივანი                                  
26 25 თამარ ბაიდოშვილი კომისიის წევრი                                    
26 25 ზაზა გულედანი კომისიის წევრი                                    
26 25 სურენ ხაჩატურიანი კომისიის წევრი                                    
26 25 ამირან ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
26 25 მარკრიდ მამაჯანიან კომისიის წევრი                                    
26 25 გრანტიკ არუთინიანი კომისიის წევრი                                    
26 25 თორნიკე ჯორჯიაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 25 თორნიკე ჭიჭინაძე მოადგილე                                          



26 26 ლეილა კენკებაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
26 26 მარეხი ლაღიძე კომისიის მდივანი                                  
26 26 ნანი ჩომახაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 26 ხათუნა ონიანი კომისიის წევრი                                    
26 26 ნონა ჩომახაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 26 ლია ლაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 26 ლილი კახნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 26 ირმა ონიანი კომისიის წევრი                                    
26 26 გიორგი აბულაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 26 მაია ასლანიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 26 გიორგი გულდამაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 26 რეზო ფირცხელიანი კომისიის წევრი                                    
26 26 ანნა ფირცხელიანი მოადგილე                                          

26 27 გაიკ საგრადიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
26 27 მაია ფარეშიშვილი კომისიის მდივანი                                  
26 27 რაზმიკ დანელიანი კომისიის წევრი                                    
26 27 არაიკ ახიჯანიან კომისიის წევრი                                    
26 27 გევორქ გევორქიანი კომისიის წევრი                                    
26 27 არარატ კამალიანი კომისიის წევრი                                    
26 27 სონია ქოჩორაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 27 ვიტალი ლამაზიანი კომისიის წევრი                                    
26 27 ნანა აფციაური კომისიის წევრი                                    
26 27 ნატალია მახლაური კომისიის წევრი                                    
26 27 ლალი სუხიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 27 ავთანდილ ტიკურიშვილი მოადგილე                                          

26 28 გიული ქოჩორაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
26 28 ციცინო ბედოიძე კომისიის მდივანი                                  
26 28 სამველ საგრადიანი კომისიის წევრი                                    
26 28 ქრისტინე მაღალიანი კომისიის წევრი                                    
26 28 არკადი ჩილინგარიანი კომისიის წევრი                                    
26 28 მაცაკ ალავერდიან კომისიის წევრი                                    
26 28 ერიქნაზ ნერსესიანი კომისიის წევრი                                    
26 28 აზნივ ისაიანი კომისიის წევრი                                    
26 28 კახაბერ ბექაური კომისიის წევრი                                    
26 28 გიორგი კალატოზიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 28 არჯევან სუხიტაშვილი კომისიის წევრი                                    



26 28 გარეგინ ვანიანი მოადგილე                                          

26 29 ნატო ლიპარტელიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
26 29 ლილი გულბანი კომისიის მდივანი                                  
26 29 ავთანდილ ჩარკვიანი კომისიის წევრი                                    
26 29 მზია ხვიბლიანი კომისიის წევრი                                    
26 29 დავით ხაბულიანი კომისიის წევრი                                    
26 29 მანანა ზურაბიანი კომისიის წევრი                                    
26 29 ლელა კვიციანი კომისიის წევრი                                    
26 29 ზაირა ჩეგიანი კომისიის წევრი                                    
26 29 ანზორ ფანგანი კომისიის წევრი                                    
26 29 ენძელა ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
26 29 ნანი ხაბულიანი კომისიის წევრი                                    
26 29 ლეილა ხაჭვანი კომისიის წევრი                                    
26 29 მირზა ხაჭუანი მოადგილე                                          

26 30 თეიმურაზ აბულაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
26 30 კახა აბულაძე კომისიის მდივანი                                  
26 30 რაულ გობაძე კომისიის წევრი                                    
26 30 ნოდარი შანთაძე კომისიის წევრი                                    
26 30 ნუგზარ შავაძე კომისიის წევრი                                    
26 30 ნათელა ირემაძე კომისიის წევრი                                    
26 30 მურად შერვაშიძე კომისიის წევრი                                    
26 30 ლამარა ირემაძე კომისიის წევრი                                    
26 30 მედეა გობაძე კომისიის წევრი                                    
26 30 ზურაბ მელაძე კომისიის წევრი                                    
26 30 ნადიმ შავაძე კომისიის წევრი                                    
26 30 მაია წულუკიძე კომისიის წევრი                                    
26 30 იადონ მელაძე მოადგილე                                          

26 31 ზურაბ ბოლქვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
26 31 თამილა აბულაძე კომისიის მდივანი                                  
26 31 ზულფია ოსმანოვა კომისიის წევრი                                    
26 31 რაზიმ მახმუდოვ კომისიის წევრი                                    
26 31 გივი ადაძე კომისიის წევრი                                    
26 31 კუმურახ ვალიევი კომისიის წევრი                                    
26 31 დავით შავაძე კომისიის წევრი                                    
26 31 შუქურ ზეინალოვი კომისიის წევრი                                    



26 31 ტანრივერდი გუსეინოვი კომისიის წევრი                                    
26 31 ტახმინა მამედოვი კომისიის წევრი                                    
26 31 შოხრატ მამედოვი კომისიის წევრი                                    
26 31 შაქირ მახმუდოვი კომისიის წევრი                                    
26 31 გია აბულაძე მოადგილე                                          

26 32 ლიანა გოგიჩაიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
26 32 ნათია გაგნიძე კომისიის მდივანი                                  
26 32 ბაგრატ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
26 32 გოჩა ასპანიძე კომისიის წევრი                                    
26 32 როზა ჭალიძე კომისიის წევრი                                    
26 32 ზარეთა ზირაქიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 32 ნატალია ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
26 32 დავითი გაბუნია კომისიის წევრი                                    
26 32 გიორგი თამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 32 დევმან იჭარაული კომისიის წევრი                                    
26 32 შალვა მარულასოვი კომისიის წევრი                                    
26 32 ნინელი ჭალიძე კომისიის წევრი                                    
26 32 ლეილა ნოზაძე მოადგილე                                          

26 33 ასმათ თამლიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
26 33 ფატიმა ჩარკვიანი კომისიის მდივანი                                  
26 33 ლიულია კაბატოვა კომისიის წევრი                                    
26 33 ნონა მანაგაძე კომისიის წევრი                                    
26 33 მზია თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
26 33 ნინო პირველი კომისიის წევრი                                    
26 33 ალინა არღვლიანი კომისიის წევრი                                    
26 33 ხვიჩა კობახიძე კომისიის წევრი                                    
26 33 გოგი გულბანი კომისიის წევრი                                    
26 33 სვეტლანა ავალიანი კომისიის წევრი                                    
26 33 მალხაზ ვიბლიანი კომისიის წევრი                                    
26 33 ლექსო ფანგანი კომისიის წევრი                                    
26 33 თორნიკე პირველი მოადგილე                                          

26 34 მადონა ყიფიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
26 34 ეთერი ჩახჩახოვა კომისიის მდივანი                                  
26 34 ალექსი გულედანი კომისიის წევრი                                    
26 34 გიგლა გულედანი კომისიის წევრი                                    



26 34 ნოდარ ვიბლიანი კომისიის წევრი                                    
26 34 მარია გვრიტიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 34 შოთა მარგიანი კომისიის წევრი                                    
26 34 ელიზავეტა მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
26 34 მაია პაკელიანი კომისიის წევრი                                    
26 34 გეგი ფალიანი კომისიის წევრი                                    
26 34 გიული ყიფიანი კომისიის წევრი                                    
26 34 ჯემალი ასპანიძე მოადგილე                                          

26 35 ნინო კაველიძე-წიკლაური კომისიის თავმჯდომარე                              
26 35 მანანა კობაიძე-წიკლაური კომისიის მდივანი                                  
26 35 მარინე წოწოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 35 გოდერძი წიკლაური კომისიის წევრი                                    
26 35 გიორგი წიკლაური კომისიის წევრი                                    
26 35 სალომე მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
26 35 ნუგზარი ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
26 35 მერი აფციაური კომისიის წევრი                                    
26 35 დავით ზაქაიძე კომისიის წევრი                                    
26 35 ლალი თაქთაქიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 35 პაატა კობაიძე კომისიის წევრი                                    
26 35 თამარ წიკლაური კომისიის წევრი                                    
26 35 შორენა აფციაური მოადგილე                                          

26 36 შაქრო თორაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
26 36 ლიანა ღვინიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
26 36 ვაჟა ვახტანგოვი კომისიის წევრი                                    
26 36 თანგულუ მუსაევი კომისიის წევრი                                    
26 36 გურგენ ვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 36 გოგი წიკლაური კომისიის წევრი                                    
26 36 ნიკა ქარქუზაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 36 ანიკო ბექაური კომისიის წევრი                                    
26 36 ვახტანგი ბექაური კომისიის წევრი                                    
26 36 ავთანდილ გაბიდაური კომისიის წევრი                                    

26 36 სადრადინი მუსაევი კომისიის წევრი                                    
26 36 ნოდარი წიკლაური კომისიის წევრი                                    
26 36 ელდარი აფციაური მოადგილე                                          

26 37 კარლო აზრუმელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              



26 37 ელზა ბეჟუაშვილი კომისიის მდივანი                                  
26 37 მანანა გაბაძე კომისიის წევრი                                    
26 37 ელვარდ ასრათაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 37 თენგიზ გოგიჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 37 თემურ მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
26 37 ლევანი თაქთაქიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 37 გიორგი ბადალაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 37 დავით ბადალაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 37 უშანგი მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
26 37 გიორგი ტატუაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 37 მიხეილ შავშიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 37 გიორგი თაქთაქიშვილი მოადგილე                                          

26 38 ლეილა აფციაური კომისიის თავმჯდომარე                              
26 38 ნონა ცხვედაძე კომისიის მდივანი                                  
26 38 მიხეილ სარალაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 38 ნათია ალთუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 38 გოჩა მარკელოვი კომისიის წევრი                                    
26 38 გოჩა ნარიმანიძე კომისიის წევრი                                    
26 38 ნუკრი ჩოხელი კომისიის წევრი                                    
26 38 მანანა ყოჩიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 38 ლეილა მელიქიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 38 თინათინ სომხიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 38 ნიკოლოზი აფციაური მოადგილე                                          

26 39 სპარტაკი აფრასიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
26 39 ლალი ნარსავიძე კომისიის მდივანი                                  
26 39 ტარიელ გერლიანი კომისიის წევრი                                    
26 39 თამილა ფირცხელიანი კომისიის წევრი                                    
26 39 გეგი შამფრიანი კომისიის წევრი                                    
26 39 ელდარი გურჩიანი კომისიის წევრი                                    
26 39 ამირან გერლიანი კომისიის წევრი                                    
26 39 სოფიო ფიფია კომისიის წევრი                                    
26 39 რამინ არღვლიანი კომისიის წევრი                                    
26 39 ივანე გოშუანი კომისიის წევრი                                    
26 39 მუშნი სუბელიანი კომისიის წევრი                                    
26 39 რუსუდან სუბელიანი კომისიის წევრი                                    
26 39 ზაზა სუბელიანი მოადგილე                                          



26 40 გიული ტარელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
26 40 ნინო ცოტნიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
26 40 გია ქრისტესიაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 40 იაგო მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
26 40 იმედა ბასიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 40 ელისო ბასიშვილი კომისიის წევრი                                    
26 40 თამთა კახნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 40 გივი მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
26 40 მარინე ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
26 40 ნინო ნუკრაძე კომისიის წევრი                                    
26 40 მაკა ხადური კომისიის წევრი                                    
26 40 ხათუნა ხადური კომისიის წევრი                                    
26 40 ჟანა ხადური მოადგილე                                          

26 41 შოთა ხიმშიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
26 41 რიმა ჩხეტიანი კომისიის მდივანი                                  
26 41 მალა ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
26 41 ლია გურჩიანი კომისიის წევრი                                    
26 41 მიმოზა გუჯეჯიანი კომისიის წევრი                                    
26 41 ფიქრია მეშველიანი კომისიის წევრი                                    
26 41 ინდირა შავაძე კომისიის წევრი                                    
26 41 ნელი ანსიანი-გურჩიანი კომისიის წევრი                                    
26 41 ნესტან ასუმბანი კომისიის წევრი                                    
26 41 მარეხი ბენდელიანი კომისიის წევრი                                    
26 41 ბესარიონ მამულაძე კომისიის წევრი                                    
26 41 ბიჭიკო ათაბაგი მოადგილე                                          

27 1 მეგი მრევლიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
27 1 ნატა გარსევანიშვილი კომისიის მდივანი                                  
27 1 ნინო შაყულაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 1 იოსები მარიამიძე კომისიის წევრი                                    
27 1 ნანული ამირხანაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 1 მაია თათარაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 1 ირმა ბერძნიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 1 რეზო ებრალიძე კომისიის წევრი                                    
27 1 მარიამ ალიბეგაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 1 ნათია ზურაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 1 თამილა მამისაშვილი კომისიის წევრი                                    



27 1 ნანა ხოხობაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 1 მაია ხუნდაძე მოადგილე                                          

27 2 კახაბერ ჩუგუაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
27 2 მედეია მახარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
27 2 ნანა ბედუკაძე კომისიის წევრი                                    
27 2 ვალერიანი ბეკურაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 2 ელზა მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
27 2 ანა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
27 2 თამარი თოთიბაძე კომისიის წევრი                                    
27 2 მაია წიკლაური კომისიის წევრი                                    
27 2 გოჩა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
27 2 ნანუკი ალიბეგაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 2 მარინა ალიმბარაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 2 დავით ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
27 2 ლაშა იმერლიშვილი მოადგილე                                          

27 3 გიორგი ახავეტაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
27 3 ნაია მამულაშვილი კომისიის მდივანი                                  
27 3 თეონა თეთრაძე კომისიის წევრი                                    
27 3 სოფიკო ბერძენიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 3 ეკა ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
27 3 მამუკა ომარაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 3 მიხეილ კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
27 3 ელზა სკაჩკოვი კომისიის წევრი                                    
27 3 აკაკი ალიბეგაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 3 მირიანი მარტოლეკი კომისიის წევრი                                    
27 3 გიორგი მრევლიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 3 ლაშა ჩანადირი კომისიის წევრი                                    
27 3 ეკატერინე კურტანიძე მოადგილე                                          

27 4 გოჩა ბაიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
27 4 ანა ზეიკიძე კომისიის მდივანი                                  
27 4 მანანა თეთრაძე კომისიის წევრი                                    
27 4 შორენა ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
27 4 ბორისი წიკლაური კომისიის წევრი                                    
27 4 ელისაბედი ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    

27 4 მაია გოგსაძე-ჯირკვალიძე კომისიის წევრი                                    



27 4 მარეხი ტაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 4 დიმიტრი ალექსიძე კომისიის წევრი                                    
27 4 ნონა ემინოვი კომისიის წევრი                                    
27 4 ვლადიმერ მაჩხანელი კომისიის წევრი                                    
27 4 მარიამ ჩოხელი კომისიის წევრი                                    
27 4 ნუგზარ თუხარელი მოადგილე                                          

27 5 ირმა რატიანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
27 5 მარინა შიოლაშვილი კომისიის მდივანი                                  
27 5 ეკა ზურაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 5 ედიშერი ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
27 5 ნონა ბერიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 5 ზოია ქანთარია კომისიის წევრი                                    
27 5 ელზა ომარაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 5 ივანე ზარიძე კომისიის წევრი                                    
27 5 ლანა ალიბეგაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 5 გიორგი თაბაგარი კომისიის წევრი                                    

27 5 მარინე
კოზმანაშვილი-
ჯიჯიეშვილი კომისიის წევრი                                    

27 5 დოდო მამულაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 5 ვაჟა მარტოლეკი მოადგილე                                          

27 6 ნინო ყარყარაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
27 6 მარინა კვინიკაძე კომისიის მდივანი                                  
27 6 მზია მურვანიძე კომისიის წევრი                                    
27 6 ქეთევან კობალაძე კომისიის წევრი                                    
27 6 თამაზ კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
27 6 თორნიკე თვალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 6 ნინო ებრალიძე კომისიის წევრი                                    
27 6 მამუკა მგალობლიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 6 გიორგი თათარაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 6 დავით კბილაძე კომისიის წევრი                                    
27 6 ლალი მაჩხანელი კომისიის წევრი                                    
27 6 მზია მრევლიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 6 მაია კავაზაშვილი მოადგილე                                          

27 7 ზაზა სოლოღაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
27 7 ხათუნა როსტიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
27 7 გურამ რთველიაშვილი კომისიის წევრი                                    



27 7 ვახტანგ ქირია კომისიის წევრი                                    
27 7 ნანა მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
27 7 მანანა ირემაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 7 გიორგი სუბელიანი კომისიის წევრი                                    
27 7 შალვა ლომინეიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 7 ელდინა მირცხულავა კომისიის წევრი                                    
27 7 ნონა უჯარაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 7 ვასილი ფირანიშვილი კომისიის წევრი                                    

27 7 ნატალია
ქავთარაძე-
სურამელაშვილი კომისიის წევრი                                    

27 7 გიული მჭედლიძე მოადგილე                                          

27 8 ნინო ოსეფაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
27 8 ციური კვახაძე კომისიის მდივანი                                  
27 8 გიორგი მირესაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 8 მაიკო ხეთაგური კომისიის წევრი                                    
27 8 მადონა სოლოღაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 8 ბელა მამულაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 8 ნინო გოგოჭური კომისიის წევრი                                    
27 8 ნინელი ბატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 8 ირმა აბულაძე კომისიის წევრი                                    
27 8 გიორგი ნატრაძე კომისიის წევრი                                    
27 8 ნათია სულხანიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 8 ნანა ყიფშიძე კომისიის წევრი                                    
27 8 სოფიკო როსტიაშვილი მოადგილე                                          

27 9 ნელი კვერცხიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
27 9 ხათუნა მაკარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
27 9 უშანგი დალაქიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 9 ლეილა სუარიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 9 მერი ძულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 9 თინათინ მერებაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 9 ნუნუ მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
27 9 ლელა ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 9 დავით ოსეფაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 9 ლალი ოსეფაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 9 ნონა ოსეფაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 9 ტარიელი მერებაშვილი მოადგილე                                          



27 10 მარინა წამალაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
27 10 ლელა მაისურაძე კომისიის მდივანი                                  
27 10 ლელა ოდიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 10 მარეხი ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
27 10 ნინო ფოცხვერაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 10 ბექა ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
27 10 ვახტანგ ხუბულოვი კომისიის წევრი                                    
27 10 მაყვალა ზაქაიძე კომისიის წევრი                                    
27 10 ნინო ბიტარაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 10 ზინაიდა ირემაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 10 თეა პეპანაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 10 გულჩინა სეთური კომისიის წევრი                                    

27 10 ეკა
სოხაშვილი-
ბიძიშვილი მოადგილე                                          

27 11 გიული ახვლედიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
27 11 ეკა სოხაშვილი კომისიის მდივანი                                  

27 11 თეიმურაზი თვაური კომისიის წევრი                                    
27 11 ნინო ირემაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 11 თამარ წერეთელი კომისიის წევრი                                    
27 11 ლია პარკაული კომისიის წევრი                                    
27 11 თამარ მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
27 11 დავით ურთაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 11 მალვინა ვარდუკაძე კომისიის წევრი                                    
27 11 იამზე ირემაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 11 დალი მუჯირიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 11 ანასტასია სოლოღაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 11 ლია მოძღვრიშვილი მოადგილე                                          

27 12 გიორგი ხიზანიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
27 12 ნანა კავთიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
27 12 გიული ყარმაზანაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 12 ნანა ქუმსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 12 თამარ ჩაჩანიძე კომისიის წევრი                                    
27 12 მარინა სულხანიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 12 ირინე პაპაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 12 მაკა კაკალაშვილი კომისიის წევრი                                    



27 12 თათია ელყანიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 12 ეკა კაკალაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 12 ანჟელა ქსოვრელი კომისიის წევრი                                    
27 12 თამარ ხიზანიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 12 მისედო ისაკოვი მოადგილე                                          

27 13 ლათიფ ალიევი კომისიის თავმჯდომარე                              
27 13 თამარ ნიჟარაძე კომისიის მდივანი                                  
27 13 თეა ოსეფაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 13 მაკა ჭალისური კომისიის წევრი                                    
27 13 ავთანდილ ნასიბოვი კომისიის წევრი                                    
27 13 ილიას მამედოვი კომისიის წევრი                                    
27 13 ლალი თუმანიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 13 თეონა დიდებაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 13 რამაზ ალიევი კომისიის წევრი                                    
27 13 ალიკა აბდიევი კომისიის წევრი                                    
27 13 გურამ გარანაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 13 ნური ჯომბაროვი კომისიის წევრი                                    
27 13 ნინო ნიბლიაშვილი მოადგილე                                          

27 14 ხათუნა ილიაევი კომისიის თავმჯდომარე                              
27 14 თამთა წიკლაური კომისიის მდივანი                                  
27 14 თამაზ სოხაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 14 ნატალია ჯანაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 14 მალხაზი წიკლაური კომისიის წევრი                                    
27 14 მარინე ტოლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 14 ლიანა მამულაძე კომისიის წევრი                                    
27 14 ეკატერინე ელყანიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 14 გენადი ილიაევი კომისიის წევრი                                    
27 14 ნარგიზა აგახანოვი კომისიის წევრი                                    
27 14 მიშიკო ისაევი კომისიის წევრი                                    
27 14 ნადია რუბანოვი კომისიის წევრი                                    
27 14 ირმა ილიაევი მოადგილე                                          

27 15 მანანა ხაჩიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
27 15 ეკატერინე ვარდიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
27 15 ეკატერინე ძიგოშვილი კომისიის წევრი                                    
27 15 მარინა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 15 მაია პაპალიშვილი კომისიის წევრი                                    



27 15 თინათინი ნასყიდაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 15 ეფემია სიმონიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 15 ნათელა კობახიძე კომისიის წევრი                                    
27 15 თათია გედევანიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 15 ხათუნა გედევანიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 15 შორენა ოდიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 15 გიორგი ჩუგუაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 15 ნათია ოქრუაშვილი მოადგილე                                          

27 16 ლიანა დოლიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
27 16 მაია მინაგორაშვილი კომისიის მდივანი                                  
27 16 ნანა რთველიაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 16 შორენა ათანეზოვი კომისიის წევრი                                    
27 16 გიორგი შაშურაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 16 ნინო მინაგორაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 16 თამარ ფოცხვერაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 16 ლალი ალელიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 16 თეონა მგელაძე კომისიის წევრი                                    
27 16 ლიანა ზარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 16 ლია იორამაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 16 ქეთინო ღვინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 16 სოფიო სეხნიაშვილი მოადგილე                                          

27 17 მადონა სანებლიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
27 17 ლიანა პატაშური კომისიის მდივანი                                  
27 17 ლელა სააკაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 17 ანნა შარიფაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 17 მაია ნიბლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 17 მარიამი შარიფაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 17 ნიკა შაშურაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 17 ნუგზარი ბიჭიაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 17 ირაკლი ზეიკიძე კომისიის წევრი                                    
27 17 თამარი გამდლიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 17 ლალი გოშაძე კომისიის წევრი                                    
27 17 აზა რუსაძე კომისიის წევრი                                    
27 17 თამილა სალბიშვილი მოადგილე                                          

27 18 თენგიზ კუსრაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
27 18 ლიანა ფხაკაძე კომისიის მდივანი                                  



27 18 გია ბუქური კომისიის წევრი                                    
27 18 დავით აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
27 18 ნათია მუხადგვერდელი კომისიის წევრი                                    
27 18 ანნა ჩუგიანოვი კომისიის წევრი                                    
27 18 ცისანა იორამაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 18 სიმონ აბესაძე კომისიის წევრი                                    
27 18 გივი მელიქიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 18 თამარ ბუქური კომისიის წევრი                                    
27 18 ქეთევან ჩუგუაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 18 მიხეილ ხითარიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 18 მაია ამირაშვილი მოადგილე                                          

27 19 დავით გურული კომისიის თავმჯდომარე                              
27 19 ნინო ბერიძე კომისიის მდივანი                                  
27 19 ლიანა სააკაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 19 თეონა პაპაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 19 მერი შერმადინი კომისიის წევრი                                    
27 19 მაია მარტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 19 ზურაბი ცქვიტიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 19 ნანა გოგსაძე კომისიის წევრი                                    
27 19 ია მახარაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 19 დავით გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 19 ლელა კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
27 19 მარიამი ლოხიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 19 ხატია მახარაშვილი მოადგილე                                          

27 20 მარინე ჩაბიევი კომისიის თავმჯდომარე                              
27 20 დარეჯანი იორამაშვილი კომისიის მდივანი                                  
27 20 გიორგი კასაბური კომისიის წევრი                                    
27 20 ნანა დალაქიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 20 ხვიჩა ბერიანიძე კომისიის წევრი                                    
27 20 გივი ნასყიდაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 20 ეთერი ოდიშელიძე კომისიის წევრი                                    
27 20 ლალი სააკაძე კომისიის წევრი                                    
27 20 ეთერი ალავერდაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 20 ბელა წიკლაური კომისიის წევრი                                    
27 20 რამაზ დალაქიშვილი მოადგილე                                          

27 21 ელა ხუროშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              



27 21 ინეზა ხუროშვილი კომისიის მდივანი                                  
27 21 მალხაზი თაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 21 თამარ კახუაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 21 ნინო ბიათაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 21 ნათელა დემეტრაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 21 ავთანდილ ბიათაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 21 შორენა თვაური კომისიის წევრი                                    
27 21 ნინო აბაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 21 მზია გათენაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 21 დოდო ღარიბაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 21 ნატო ხუროშვილი კომისიის წევრი                                    
27 21 მაყვალა მწითური მოადგილე                                          

27 22 ალექსი რუბაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
27 22 ნინო ყამბეგაშვილი კომისიის მდივანი                                  
27 22 ეთერი გორზამაული კომისიის წევრი                                    
27 22 ბადური ბედოშვილი კომისიის წევრი                                    
27 22 ნინო შერმაზანაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 22 ოთარ დემეტრაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 22 ვალიკო ნიკოლიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 22 თინა ალუხაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 22 ნანული ბზარაშვილი კომისიის წევრი                                    

27 22 ნატო
ბურძენიძე 
ყამბეგაშვილი კომისიის წევრი                                    

27 22 ვერა თოღუზაშვილი კომისიის წევრი                                    

27 22 ეკატერინე
სტეფნიაშვილი-
ხუროშვილი კომისიის წევრი                                    

27 22 ანა რუბაშვილი მოადგილე                                          

27 23 ქეთევან დიდებაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
27 23 მაია ხვედიანიძე კომისიის მდივანი                                  
27 23 თამარი საზანდრიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 23 ქეთევან გაბათაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 23 სოფიო ლოხიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 23 იამზე გულაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 23 გივი ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 23 თევდორე კახუაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 23 სოფიკო თინიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 23 ნინო ბერიკიშვილი კომისიის წევრი                                    



27 23 ირმა სიმონიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 23 მაკა ხარძეიშვილი კომისიის წევრი                                    

27 23 ალექსანდრე ხუროშვილი მოადგილე                                          

27 24 გურამ გაბინაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
27 24 ჯულიეტა მოსულიშვილი კომისიის მდივანი                                  
27 24 ეთერი საზანდრიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 24 ნიკოლოზ ანდრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 24 თინა ბედოშვილი კომისიის წევრი                                    
27 24 ზურაბ ეფხოშვილი კომისიის წევრი                                    
27 24 იოსებ ჩილინდრიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 24 ნათია სტეფნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 24 მედეია ახსაბაძე კომისიის წევრი                                    
27 24 ნანა ბეკოშვილი კომისიის წევრი                                    
27 24 თამარ ჟოჟონაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 24 ლეილა ტაველური კომისიის წევრი                                    
27 24 ნინო ჯუღელი მოადგილე                                          

27 25 აკაკი გულაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
27 25 ნანა ირემაშვილი კომისიის მდივანი                                  
27 25 ვენერა პირმისაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 25 თემური მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
27 25 ლალი ფრიდონაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 25 გელა თეზელიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 25 პაატა პირმისაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 25 ელდარი როსტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 25 ეკატერინე პირმისაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 25 ასმათი გელიაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 25 ნათელა გოგილაშვილი კომისიის წევრი                                    

27 25 ელისაბედი მერებაშვილი-ზაქაიძე კომისიის წევრი                                    
27 25 ფილარეტი ბეგოიძე მოადგილე                                          

27 26 ელბერდი ჭავჭავაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
27 26 ნანა კახობერაშვილი კომისიის მდივანი                                  
27 26 თინათინ უთურგაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 26 ნატო ჩხუტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 26 არჩილ მეზვრიშვილი კომისიის წევრი                                    



27 26 მარიამი ხუროშვილი კომისიის წევრი                                    
27 26 მამუკა ლუტიძე კომისიის წევრი                                    
27 26 ცაგო დიღმელაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 26 დარეჯანი გონჯილაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 26 ნანა ფუთურიძე კომისიის წევრი                                    
27 26 თამაზ ჭავჭავაძე კომისიის წევრი                                    
27 26 თეონა ჭონქაძე კომისიის წევრი                                    
27 26 ავთანდილ თვალიაშვილი მოადგილე                                          

27 27 ნაირა აფციაური კომისიის თავმჯდომარე                              
27 27 ეკა რევაზიშვილი კომისიის მდივანი                                  
27 27 თამარი კედელაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 27 ნონა კობაიძე კომისიის წევრი                                    
27 27 ქეთევან აბაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 27 მარინე ფერაძე კომისიის წევრი                                    
27 27 ეკა თუაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 27 მარინა პატაშური კომისიის წევრი                                    
27 27 შორენა ბუჩუკური კომისიის წევრი                                    
27 27 თეონა კენკიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 27 ივანე რევაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 27 ნონა ჩანადირი კომისიის წევრი                                    
27 27 მარეხი ჩანადირი მოადგილე                                          

27 28 ქეთევან ჩაჩხიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
27 28 ნინო ხუროშვილი კომისიის მდივანი                                  
27 28 თამარ ბედოშვილი კომისიის წევრი                                    
27 28 ნინო ძიგოშვილი კომისიის წევრი                                    
27 28 მანანა ბედოშვილი კომისიის წევრი                                    
27 28 ნანა დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 28 ქეთევანი ლაზვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 28 მარეხი ალიხანაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 28 ლარისა ბუჩუკური კომისიის წევრი                                    
27 28 თამთა თვალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 28 ნაირა ყაჭიური კომისიის წევრი                                    
27 28 მთვარისა ჭონქაძე კომისიის წევრი                                    
27 28 ნუნუ ბრაჭული მოადგილე                                          

27 29 დავითი მიდელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
27 29 თეა სულაშვილი კომისიის მდივანი                                  



27 29 გია ბალხამიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 29 თამარი პავლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 29 ნორა პარსალიშვილი კომისიის წევრი                                    

27 29 თეიმურაზი თვალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 29 რომეო თინიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 29 ტარიელი ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
27 29 ლერი კარელიძე კომისიის წევრი                                    
27 29 შავლეგო გოჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 29 გიორგი ზანგური კომისიის წევრი                                    
27 29 დავითი ბალაშვილი მოადგილე                                          

27 30 ზაქრო წიკლაური კომისიის თავმჯდომარე                              
27 30 ბელა პატაშური კომისიის მდივანი                                  
27 30 ნონა გელიაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 30 ვაჟა გოლოშვილი კომისიის წევრი                                    
27 30 ზაირა ბედოშვილი კომისიის წევრი                                    
27 30 მარინა დავითიანი კომისიის წევრი                                    
27 30 მაია ბრაჭული კომისიის წევრი                                    
27 30 ციცინო კაბულაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 30 ლალი დიდებაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 30 ლალი ლალაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 30 ინგა მაჩაიძე კომისიის წევრი                                    
27 30 ლილი ძიგოშვილი კომისიის წევრი                                    
27 30 ლალი ხუროშვილი მოადგილე                                          

27 31 ხათუნა ბორძიკული კომისიის თავმჯდომარე                              
27 31 ვალენტინა ბუჩუკური კომისიის მდივანი                                  
27 31 ზურა დორეული კომისიის წევრი                                    
27 31 ლევანი შამხალაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 31 მარიამი ბითაძე კომისიის წევრი                                    
27 31 ფასო ცხადაია კომისიის წევრი                                    
27 31 ლაშა ლაშაური კომისიის წევრი                                    
27 31 ზაზა მოძღვრიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 31 გიორგი ჩიხაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 31 გიორგი ფრიდონაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 31 ზაქარია ფრიდონაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 31 რუსუდან ჩივაძე კომისიის წევრი                                    
27 31 თამარ გზირიშვილი მოადგილე                                          



27 32 მეგი მთვარელიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
27 32 მეგი სულაშვილი კომისიის მდივანი                                  
27 32 ვაჟა დორეული კომისიის წევრი                                    
27 32 ლალი ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
27 32 თეონა ბიჩნიგაური კომისიის წევრი                                    
27 32 სოფიკო ლატარია კომისიის წევრი                                    
27 32 სოფიკო ფრიდონაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 32 დავით ნავდარაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 32 ირმა მოძღვრიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 32 დავით ვოლკოვი კომისიის წევრი                                    
27 32 თამთა ლაბაური კომისიის წევრი                                    
27 32 მარიამი ხუციძე კომისიის წევრი                                    
27 32 მერაბ გულბათაშვილი მოადგილე                                          

27 33 ნიკოლოზ სუხიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
27 33 ნანა ბედუკაძე კომისიის მდივანი                                  
27 33 მევლუდი ჭილაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 33 ელენე არჩემაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 33 მაგული მახარაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 33 ნათია რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 33 თამარი რევაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 33 ლილი გვარამაძე კომისიის წევრი                                    
27 33 ნინო გულბათაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 33 მაკა მამულაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 33 ნინელი მამულაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 33 ლია რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
27 33 ზურაბ გელიაშვილი მოადგილე                                          

27 34 მალხაზი კახობერაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
27 34 მერაბ ჭიკაშვილი კომისიის მდივანი                                  
27 34 თამაზ თბილელაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 34 ბესიკ ჭინჭარაული კომისიის წევრი                                    
27 34 სიმონ გარაყანიძე კომისიის წევრი                                    
27 34 ია პაპუაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 34 გიორგი როსტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 34 ცირა ყრუაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 34 ლამზირა აბაიაძე კომისიის წევრი                                    
27 34 მარიამ ედიშერაშვილი კომისიის წევრი                                    



27 34 ნინო კვანჭიანი კომისიის წევრი                                    
27 34 ოთარ წიკლაური კომისიის წევრი                                    
27 34 მერი ყოჩიშვილი მოადგილე                                          

27 35 შალვა გიგაური კომისიის თავმჯდომარე                              
27 35 მარგალიტა წიკლაური კომისიის მდივანი                                  
27 35 გივი ნავდარაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 35 ხატია ნავდარაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 35 ირმა გულბათაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 35 ოთარ კახობერაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 35 ლალი ომარაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 35 ნათია ნავდარაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 35 ზურაბ გიგაური კომისიის წევრი                                    
27 35 ნანა ბრეგვაძე კომისიის წევრი                                    
27 35 ბელა სიდამონიძე კომისიის წევრი                                    
27 35 იოსები სინაძე კომისიის წევრი                                    
27 35 ქეთევან რომელაშვილი მოადგილე                                          

27 36 ავთანდილ ფიცხელაური კომისიის თავმჯდომარე                              
27 36 ინგა ასათაშვილი კომისიის მდივანი                                  
27 36 ვლადიმერ მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
27 36 ასმათ გიგაური კომისიის წევრი                                    
27 36 ნინო აბუაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 36 ნანი მრევლიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 36 კახაბერ ნავდარაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 36 ეკატერინე ბალავაძე კომისიის წევრი                                    
27 36 ნათია თოდაძე კომისიის წევრი                                    
27 36 ლაშა ფიცხელაური კომისიის წევრი                                    
27 36 მარინე ფიცხელაური კომისიის წევრი                                    
27 36 მანანა წოწკოლაური კომისიის წევრი                                    
27 36 ლელა სისაური მოადგილე                                          

27 37 გიგა ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
27 37 ნინო ოგანეზოვი კომისიის მდივანი                                  
27 37 ლელა ბუჩუკური კომისიის წევრი                                    
27 37 მაკა შოშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 37 ხათუნა ნიკოლაძე კომისიის წევრი                                    
27 37 მეგი მელიქიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 37 გოჩა გამსახურდია კომისიის წევრი                                    



27 37 ვახტანგ მაჩხანელი კომისიის წევრი                                    
27 37 ლიანა პაპკიაური კომისიის წევრი                                    
27 37 ნათია კანთელაძე კომისიის წევრი                                    
27 37 გვანცა შარაშენიძე კომისიის წევრი                                    
27 37 მარიამ შარაშენიძე კომისიის წევრი                                    
27 37 ნატო ქართველიშვილი მოადგილე                                          

27 38 მეგი ნონეშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
27 38 სოფიო ჯავახაძე კომისიის მდივანი                                  
27 38 ეკა ქსოვრელი კომისიის წევრი                                    
27 38 ტელმან ნაღიევი კომისიის წევრი                                    
27 38 თორნიკე ვაჭრიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 38 ანარ კარაევი კომისიის წევრი                                    
27 38 ნიზამი ახვერდოვი კომისიის წევრი                                    
27 38 ლუკა ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
27 38 ალი ჯაფაროვ კომისიის წევრი                                    
27 38 ზაური ალიევი კომისიის წევრი                                    
27 38 ნელი ნონეშვილი კომისიის წევრი                                    
27 38 ილიაზი ჯაფაროვი კომისიის წევრი                                    
27 38 მაჰმუდ ბაირამოვი მოადგილე                                          

27 39 ინგა პაპაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
27 39 ნუნუ დოლიშვილი კომისიის მდივანი                                  
27 39 დავითი ჩიტიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 39 ირინე ბალხამიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 39 ნათია პავლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 39 დიმიტრი ბაბუციძე კომისიის წევრი                                    
27 39 ლერი შველიძე კომისიის წევრი                                    
27 39 ნინო გათენაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 39 ნინო გოგიძე კომისიის წევრი                                    
27 39 ნანი ღუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 39 ხათუნა ჩიკვილაძე კომისიის წევრი                                    
27 39 ანელიტა ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
27 39 მედიკო ღამბაშიძე მოადგილე                                          

27 40 ზაზა ბუთხუზი კომისიის თავმჯდომარე                              
27 40 ნატო ჩიკვაიძე კომისიის მდივანი                                  
27 40 ნონა ჩიტიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 40 მარინე მეტრეველი კომისიის წევრი                                    



27 40 ბელა სინჯარაძე კომისიის წევრი                                    
27 40 მანანა არჩვაძე კომისიის წევრი                                    
27 40 ნესტანი ხრიკული კომისიის წევრი                                    
27 40 ლელა დიდებაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 40 მერი დურგლიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 40 კახა ზანგურაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 40 ქეთევანი მელთაური კომისიის წევრი                                    
27 40 გიორგი მიდელაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 40 ხათუნა ბაშარული მოადგილე                                          

27 41 ირმა ტატიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
27 41 ეკა ცოტნიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
27 41 ვასო კახნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 41 მილედი გოგიძე კომისიის წევრი                                    
27 41 ჯემალი სუხაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 41 ნელი ღონღაძე კომისიის წევრი                                    
27 41 თამარი ბალაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 41 დავითი ნათაძე კომისიის წევრი                                    
27 41 ქეთევან ქენქაძე კომისიის წევრი                                    
27 41 ევა კობაური კომისიის წევრი                                    
27 41 თინათინი ნაროზაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 41 ზურაბ ციცვიძე კომისიის წევრი                                    
27 41 ანა დათაშვილი მოადგილე                                          

27 42 ცირა გათენაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
27 42 გულიდა პაპაშვილი კომისიის მდივანი                                  
27 42 ნინო მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 42 რუსუდანი ბერიანიძე კომისიის წევრი                                    
27 42 ზურია ბიტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 42 მაკა გოგიჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 42 ზვიადი თეზელიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 42 ჯონი ტატუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 42 დიანა ანტონოვა კომისიის წევრი                                    
27 42 პაატა ბაშარული კომისიის წევრი                                    
27 42 ზაზა ჯაბანაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 42 დალი წიკლაური მოადგილე                                          

27 43 ხათუნა თეზელიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
27 43 ზაზა ბალაშვილი კომისიის მდივანი                                  



27 43 ალექსანდრე ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
27 43 რუსუდან კაკილაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 43 იმედი დიდებაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 43 ნანული ბოლათაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 43 საბა კვიციანი კომისიის წევრი                                    
27 43 ირმა ბაშარული კომისიის წევრი                                    
27 43 ნინო მაღალდაძე კომისიის წევრი                                    
27 43 თინათინ სვანიძე კომისიის წევრი                                    
27 43 ქეთევან ყულჯანიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 43 გიორგი ბაქაქური მოადგილე                                          

27 44 ლალი ბაინდურაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
27 44 როზა ინაური კომისიის მდივანი                                  
27 44 მაია ილიაევი კომისიის წევრი                                    
27 44 მარი გოგინაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 44 ლელა ჭაღიაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 44 მერაბ პაპაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 44 შორენა მარიამიძე კომისიის წევრი                                    
27 44 ზურაბ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
27 44 გვანცა არმეგონაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 44 ნათელა დიდებაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 44 ვილნარი ისაიაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 44 ელენე ხინჩაგაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 44 ზურაბ ბაინდურაშვილი მოადგილე                                          

27 45 ნანი უშარიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
27 45 ხათუნა კობახიძე კომისიის მდივანი                                  
27 45 მზია ბუთხუზი კომისიის წევრი                                    
27 45 ზვიადი პაპკიაური კომისიის წევრი                                    
27 45 სოფიო კახურაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 45 უჩა გედევანიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 45 ნაილი კვიციანი კომისიის წევრი                                    
27 45 გიორგი ხუბაშვილი კომისიის წევრი                                    
27 45 სიდონია ზაქაიძე კომისიის წევრი                                    
27 45 ზინა ემინოვი კომისიის წევრი                                    
27 45 ჯაბა ივანიშვილი კომისიის წევრი                                    
27 45 ლიანა ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
27 45 ინგა მუხადგვერდელი მოადგილე                                          



28 1 ნატო ლალიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
28 1 მაია ჯავახიშვილი კომისიის მდივანი                                  
28 1 ანა ცოკილაური კომისიის წევრი                                    
28 1 ეთერი ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
28 1 დალი ჭიკაიძე კომისიის წევრი                                    
28 1 ბონდო ჩანადირი კომისიის წევრი                                    
28 1 ეკატერინე გელოვანი კომისიის წევრი                                    
28 1 ანა ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
28 1 მანანა კარიაული კომისიის წევრი                                    
28 1 მარინა კახიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 1 რუსუდანი პარკაული კომისიის წევრი                                    
28 1 ფატი ფოლადიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 1 ქეთევან ლობჟანიძე მოადგილე                                          

28 2 ირმა გაფრინდაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
28 2 ციცინო ჩიღოშვილი კომისიის მდივანი                                  
28 2 თამარი ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 2 ია ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
28 2 დავით ღარიბაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 2 მაკა ცილიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 2 ზანა ბულაური კომისიის წევრი                                    
28 2 რუსუდან ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
28 2 იზოლდა გელიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 2 ნინო დუდაური კომისიის წევრი                                    
28 2 ცირა ელიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 2 ნინო ნამორაძე კომისიის წევრი                                    
28 2 გიული ნათელაშვილი მოადგილე                                          

28 3 მანანა გოძიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
28 3 ნანა ჟვანია კომისიის მდივანი                                  
28 3 რევაზ თათარაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 3 ნინო ხოზორაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 3 თამარ თოლორაია კომისიის წევრი                                    
28 3 ირაკლი კარიაული კომისიის წევრი                                    
28 3 დონარი ბულაური კომისიის წევრი                                    
28 3 რეგინა ხულელიძე კომისიის წევრი                                    
28 3 თამარი ლალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 3 ნათია ფოცხვერაშვილი კომისიის წევრი                                    



28 3 ნაზი ღარიბაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 3 ნანა ჩობანოვი კომისიის წევრი                                    
28 3 ვენერა ქავთარაძე მოადგილე                                          

28 4 ნაირა თეთრუაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
28 4 ნელი ჭინჭარაული კომისიის მდივანი                                  
28 4 ნათელა ჯაღუმიძე კომისიის წევრი                                    
28 4 დავით ქასოშვილი კომისიის წევრი                                    
28 4 გოგიტა ყარმაზანაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 4 გიული ჩიხაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 4 ხათუნა უშიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 4 ნათია თეგეტაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 4 ლალი ბარჯაძე კომისიის წევრი                                    
28 4 სოფიო მარსაგიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 4 ლიანა შაღაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 4 ნინო ხახიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 4 თინა მარაული მოადგილე                                          

28 5 ლიანა სუარიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
28 5 ირინე ქისტაური კომისიის მდივანი                                  
28 5 გოდერძი ბიბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 5 მზისა დიდმანიძე კომისიის წევრი                                    
28 5 ეთერი კოდაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 5 სესილი გულბათაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 5 თამარი ჭინჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 5 ლამარა გუშარაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 5 ლილი ფოცხვერაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 5 იოსებ ქიზიყელი კომისიის წევრი                                    
28 5 ელგუჯა შუშანაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 5 ლევან ცაბაურაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 5 ლალი ჟიჟიაშვილი მოადგილე                                          

28 6 გელა სამაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
28 6 ნატო წყარუაშვილი კომისიის მდივანი                                  
28 6 გიორგი წყარუაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 6 ნათია სუარიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 6 ოთარ ჟიჟიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 6 მაია კედელაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 6 გიორგი გურაშვილი კომისიის წევრი                                    



28 6 ზურაბ ცოცხალაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 6 ნინო ამირიძე კომისიის წევრი                                    
28 6 ირაკლი მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
28 6 გიორგი მოთიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 6 ვლადიმერ წიკლაური კომისიის წევრი                                    
28 6 ზურაბ ჟიჟიაშვილი მოადგილე                                          

28 7 შოთა წიკლაური კომისიის თავმჯდომარე                              
28 7 ანნა წიკლაური კომისიის მდივანი                                  
28 7 ვალერიან ჩოქური კომისიის წევრი                                    
28 7 გულნარა აფციაური კომისიის წევრი                                    
28 7 ირმა აფციაური კომისიის წევრი                                    
28 7 გელა ყველაიძე კომისიის წევრი                                    
28 7 გურამ ქურციკაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 7 გიორგი ამირიძე კომისიის წევრი                                    
28 7 ნატალია კობაიძე კომისიის წევრი                                    
28 7 ანა ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
28 7 ევგენია ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
28 7 ლიანა ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
28 7 გიორგი წიკლაური მოადგილე                                          

28 8 მზია მელიქიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
28 8 ნინო ჯერმიზაშვილი კომისიის მდივანი                                  
28 8 ზაურ ფოლოდაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 8 რუსუდანი ივანაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 8 ინგა ბიბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 8 ნაზი გუდაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 8 ლატავრა ბრეგვაძე კომისიის წევრი                                    
28 8 მაია წიკლაური კომისიის წევრი                                    
28 8 მაშო ბექაური კომისიის წევრი                                    
28 8 მარადი გიგაური კომისიის წევრი                                    
28 8 მაკა დავითური კომისიის წევრი                                    
28 8 ნანა სუარიძე კომისიის წევრი                                    
28 8 იმედი ჯანიაშვილი მოადგილე                                          

28 9 ნათია სიდამონიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
28 9 დალი ნამორაძე კომისიის მდივანი                                  
28 9 დალი ქარაული კომისიის წევრი                                    
28 9 ზურაბ გოგოლაშვილი კომისიის წევრი                                    



28 9 გიორგი ჯღუნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 9 მერი წიკლაური კომისიის წევრი                                    
28 9 არმაზი ბალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 9 თამარ არაბული კომისიის წევრი                                    
28 9 სალინა შავერდაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 9 თამილა ჩიტაური კომისიის წევრი                                    
28 9 ია ცილიკიშვილი კომისიის წევრი                                    

28 9 ნაზიბროლა ზოიძე მოადგილე                                          

28 10 ალექსი ებრალიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
28 10 გულვარდი ბაბიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
28 10 ირმა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
28 10 ლია რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
28 10 მაყვალა ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
28 10 ნაზი ბერბერაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 10 დავით მირზიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 10 გიორგი ცოცხალაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 10 ირმა ჯაბანაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 10 ციალა გულაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 10 ვანო როსტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 10 ნინო ჯღუნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 10 თეა აფხაზავა მოადგილე                                          

28 11 მარინე ქავთარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
28 11 ნატო როსტიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
28 11 თეა ბანცური კომისიის წევრი                                    
28 11 სოფიო ყალაგაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 11 ნუგზარ ცილიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 11 დავით ცილიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 11 გოჩა ყარმაზანაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 11 შუქია პეტრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 11 ირაკლი არაბული კომისიის წევრი                                    
28 11 ნინო მამფორია კომისიის წევრი                                    
28 11 ფიქრია მთიულიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 11 ხვიჩა მთიულიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 11 ნიკო პავლიაშვილი მოადგილე                                          

28 12 ნანა აფციაური კომისიის თავმჯდომარე                              



28 12 ოლია ბეკოშვილი კომისიის მდივანი                                  
28 12 ნათია ვერძეული კომისიის წევრი                                    
28 12 მზაღო ნათელაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 12 ოლეგი ნათელაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 12 ირინე გელიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 12 თეა ჯანგირაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 12 მარიამ ახალაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 12 ნანი ვერძეული კომისიის წევრი                                    
28 12 ირმა ლაშაური კომისიის წევრი                                    
28 12 ნუგზარ მდორეული კომისიის წევრი                                    
28 12 ნანა მძევაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 12 ნინო სინჯარაძე მოადგილე                                          

28 13 ხვიჩა ცეცხლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
28 13 მზია ბარათაშვილი კომისიის მდივანი                                  
28 13 ნატალია ბაგრატიანი კომისიის წევრი                                    
28 13 ტარიელ ჩიგოევი კომისიის წევრი                                    
28 13 ალექსი ქერდიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 13 ბათო ხოსროშვილი კომისიის წევრი                                    
28 13 გია ჯანაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 13 ემზარ ჩხუტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 13 კლარა ბაიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 13 მარინე ტალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 13 ნოდარ ციგროშვილი კომისიის წევრი                                    
28 13 აკაკი ხოსროშვილი კომისიის წევრი                                    
28 13 თეა ველთაური მოადგილე                                          

28 14 ქეთევან კევლიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
28 14 ელიზა ჩოხელი კომისიის მდივანი                                  
28 14 მარეხი ჩოხელი კომისიის წევრი                                    
28 14 თამარი ცქიმანაური კომისიის წევრი                                    
28 14 ნათელა ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 14 მაყვალა უფლისაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 14 ქეთევან კენკიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 14 ხათუნა ჩანადირი კომისიის წევრი                                    
28 14 ქეთევან ბეჟანიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 14 მიხეილ ლაზვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 14 ნანული მჭედლური კომისიის წევრი                                    
28 14 ირმა ჩოხელი კომისიის წევრი                                    



28 14 ვლადიმერ ჭინჭარაული მოადგილე                                          

28 15 სპარტაკ მელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
28 15 მარადი დუღუზაშვილი კომისიის მდივანი                                  
28 15 ნონა კაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 15 ოთარ პეტრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 15 შორენა ბუზალაძე კომისიის წევრი                                    
28 15 ნიკოლოზ ჩიღოშვილი კომისიის წევრი                                    
28 15 მანანა სვანიძე კომისიის წევრი                                    
28 15 ილია ანდღულაძე კომისიის წევრი                                    
28 15 ვალერიანი თაბორიძე კომისიის წევრი                                    
28 15 ხათუნა თამარაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 15 ზაირა ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
28 15 ნინა ცხომელიძე კომისიის წევრი                                    
28 15 ზურაბ პაპუკაშვილი მოადგილე                                          

28 16 ჟუჟუნა წიკლაური კომისიის თავმჯდომარე                              
28 16 მაყვალა ჩოხელი კომისიის მდივანი                                  
28 16 თეონა გუჯარაიძე კომისიის წევრი                                    
28 16 მზია აფციაური კომისიის წევრი                                    
28 16 გოჩა ბექაური კომისიის წევრი                                    
28 16 ლია წიკლაური კომისიის წევრი                                    
28 16 უშანგი წიკლაური კომისიის წევრი                                    
28 16 რევაზ ბექაური კომისიის წევრი                                    
28 16 გურამ ბექაური კომისიის წევრი                                    
28 16 ნატო ბექაური კომისიის წევრი                                    
28 16 ნელი ბექაური კომისიის წევრი                                    
28 16 ნელი ბექაური კომისიის წევრი                                    
28 16 ზვიად წიკლაური მოადგილე                                          

28 17 მაია ბენიაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
28 17 ეთერ ბექაური კომისიის მდივანი                                  
28 17 ვეფხვია წიკლაური კომისიის წევრი                                    
28 17 ეთერი აქუბარდია კომისიის წევრი                                    
28 17 თემური თანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 17 ნინო წიკლაური კომისიის წევრი                                    
28 17 ნათელა წიკლაური კომისიის წევრი                                    
28 17 გია წიკლაური კომისიის წევრი                                    
28 17 გიორგი წიკლაური კომისიის წევრი                                    



28 17 თამაზ წიკლაური კომისიის წევრი                                    
28 17 ნინო წიკლაური კომისიის წევრი                                    
28 17 ფატიმა წიკლაური კომისიის წევრი                                    
28 17 გელა ბექაური მოადგილე                                          

28 18 ინგული ვართუმაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
28 18 თინა სიდამონიძე კომისიის მდივანი                                  
28 18 მზევინარ აბაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 18 გიორგი წიკლაური კომისიის წევრი                                    
28 18 ედიშერ დავითაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 18 დავით წიკლაური კომისიის წევრი                                    
28 18 მანანა ჯუხარაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 18 კობა დრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 18 გოჩა წიკლაური კომისიის წევრი                                    
28 18 ეკატერინე ბედოშვილი კომისიის წევრი                                    
28 18 ინგა გოლოშვილი კომისიის წევრი                                    
28 18 ლიანა ოდიშელიძე კომისიის წევრი                                    
28 18 ზაზა ოდიშელიძე მოადგილე                                          

28 19 გულო ქისტაური კომისიის თავმჯდომარე                              
28 19 მზია ცაბაურაშვილი კომისიის მდივანი                                  
28 19 თინა გორელაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 19 თამარი თანდილაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 19 ირმა ბუთხაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 19 ნუკრი ლაშქარაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 19 ვასილი ნაყეური კომისიის წევრი                                    
28 19 ნინო ჯალაბაური კომისიის წევრი                                    
28 19 ავთანდილ ნაყეური კომისიის წევრი                                    
28 19 ალლა სინჯარაძე კომისიის წევრი                                    
28 19 ოთარ უძილაური კომისიის წევრი                                    
28 19 თამარი ღურბელაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 19 კობა გვრიტიშვილი მოადგილე                                          

28 20 მედიკო მჭედლური კომისიის თავმჯდომარე                              
28 20 თამარ პირქუშაშვილი კომისიის მდივანი                                  
28 20 ნუგზარ პაპიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 20 რობიზონი პაპაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 20 ზურაბ გარსევანიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 20 ქეთო საქიძე კომისიის წევრი                                    



28 20 დალი ზურაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 20 მზია ზურაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 20 ნიკოლოზ გურასპაული კომისიის წევრი                                    
28 20 ალექსი მარცვალაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 20 გოჩა რაზიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 20 თამილა ჩოხელი კომისიის წევრი                                    
28 20 გოჩა ზურაბაშვილი მოადგილე                                          

28 21 დავით ნავროზაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
28 21 მზაღო ოდიშელიძე კომისიის მდივანი                                  
28 21 მედეია არათანაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 21 ნათელა გარიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 21 ხათუნა არჩუაძე კომისიის წევრი                                    
28 21 ნანული კარიაული კომისიის წევრი                                    
28 21 ზურაბ მუზაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 21 სპარტაკ მუმლაური კომისიის წევრი                                    
28 21 ნათელა არჩუაძე კომისიის წევრი                                    
28 21 დოდო ბეჟანიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 21 მზია მახარაძე კომისიის წევრი                                    
28 21 გიული ყალაგაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 21 შორენა დრიაშვილი მოადგილე                                          

28 22 გიორგი გარიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
28 22 ხათუნა სამიტაშვილი კომისიის მდივანი                                  
28 22 თინათინ ოზერანსკი კომისიის წევრი                                    
28 22 გაბრიელ გარიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 22 ციცინო ბურაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 22 მანანა გაბოევა კომისიის წევრი                                    
28 22 ტრისტან ასაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 22 ნუგზარ გოლოშვილი კომისიის წევრი                                    
28 22 გელა გარიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 22 მარინე ქეთოშვილი კომისიის წევრი                                    
28 22 ბორის ძებისაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 22 ხათუნა ძლიერიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 22 ვაჟა მელაძე მოადგილე                                          

28 23 იზოლდა ფოთოლაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
28 23 ნატალია ზედგენიძე კომისიის მდივანი                                  
28 23 ლამარა ჯანგირაშვილი კომისიის წევრი                                    



28 23 ჯაბა მელაძე კომისიის წევრი                                    
28 23 თინა ჩილინდრიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 23 ილია სოლოშვილი კომისიის წევრი                                    
28 23 ჯემალ გაბარაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 23 დავით თეგეტაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 23 მალხაზ სიდამონიძე კომისიის წევრი                                    
28 23 მერაბ ფოთოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 23 გიული ქოქაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 23 ბადრი ძლიერიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 23 შორენა მიღდისელი მოადგილე                                          

28 24 ევგენია ჯარიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
28 24 ზინა თადიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
28 24 იაგო ნავროზაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 24 ნინო ფეიქრიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 24 ლაურა მიღდისელი კომისიის წევრი                                    
28 24 ზაზა ოსეფაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 24 იასონ ესტატეშვილი კომისიის წევრი                                    
28 24 თინათინ ზაქაიძე კომისიის წევრი                                    
28 24 დავით ბუჩუკური კომისიის წევრი                                    
28 24 შორენა ოსეფაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 24 ელდარ ფეიქრიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 24 ნატო წერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 24 ზურაბ ფეიქრიშვილი მოადგილე                                          

28 25 ლედი ნათაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
28 25 თამარ ღუნაშვილი კომისიის მდივანი                                  

28 25 ალექსანდრე როსტომაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 25 ირაკლი პეტრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 25 ნანი შენგელია კომისიის წევრი                                    
28 25 დარეჯან გოგსაძე კომისიის წევრი                                    
28 25 ვალერიან ნავროზაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 25 გია თეგეტაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 25 მარიამი გულიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 25 მაკა მორბედაძე კომისიის წევრი                                    
28 25 ქეთევან სალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 25 ელიჩკა ფსუტური კომისიის წევრი                                    
28 25 მარინე ხუნაშვილი მოადგილე                                          



28 26 ეკა ბუღულაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
28 26 ციცინო კოლხიტაშვილი კომისიის მდივანი                                  
28 26 კობა ქოქაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 26 ნანი გარიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 26 დავით სალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 26 ნანული ნასყიდაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 26 მეგი არჩუაძე კომისიის წევრი                                    
28 26 თეა ამირიძე კომისიის წევრი                                    
28 26 მაია ხინჩაგაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 26 გოჩა არათანაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 26 ნიკოლოზ ველთაური კომისიის წევრი                                    
28 26 ინგა ფოთოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 26 გულიზა გვრიტიშვილი მოადგილე                                          

28 27 თენგიზ წოწკოლაური კომისიის თავმჯდომარე                              
28 27 თამარი ციგროშვილი კომისიის მდივანი                                  
28 27 ლია ოდიშელიძე კომისიის წევრი                                    
28 27 ნანა წოწკოლაური კომისიის წევრი                                    
28 27 გოჩა მგელაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 27 შორენა ზურაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 27 ნაირა თანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 27 იოსებ რუაძე კომისიის წევრი                                    
28 27 ნიკოლოზ ელიზბარაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 27 შორენა კოჭლიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 27 გოდერძი ქოჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 27 ირმა ცქიფაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 27 მანანა მგელაშვილი მოადგილე                                          

28 28 მარიამ ველთაური კომისიის თავმჯდომარე                              
28 28 მედეა ფეიქრიშვილი კომისიის მდივანი                                  
28 28 ნელი წიკლაური კომისიის წევრი                                    
28 28 ნინო ვარსიმაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 28 ზვიად ციგროშვილი კომისიის წევრი                                    
28 28 თეონა          ჯაბნიაშვილი              კომისიის წევრი                                    
28 28 ნინო ხაჭაპურიძე კომისიის წევრი                                    
28 28 ნანი ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
28 28 მზია ჭუმბაძე კომისიის წევრი                                    
28 28 ნატო ჭყონია კომისიის წევრი                                    



28 28 თინა ჯიმშიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 28 რატი პირმისაშვილი მოადგილე                                          

28 29 ვალერიან ბუჩუკური კომისიის თავმჯდომარე                              
28 29 მარინა ქარუმიძე კომისიის მდივანი                                  
28 29 დათო ბუჩუკური კომისიის წევრი                                    
28 29 თამარი გვარამაძე კომისიის წევრი                                    
28 29 გოჩა ბუჩუკური კომისიის წევრი                                    
28 29 ნათელა ზაქაიძე კომისიის წევრი                                    
28 29 ლალი ბუჩუკური კომისიის წევრი                                    
28 29 ანზორ ბუჩუკური კომისიის წევრი                                    
28 29 დალი ბუჩუკური კომისიის წევრი                                    
28 29 ჯენი ბუჩუკური კომისიის წევრი                                    
28 29 ლია კეკუა კომისიის წევრი                                    
28 29 ეთერი წიკლაური კომისიის წევრი                                    
28 29 ნაზი კაიშაური მოადგილე                                          

28 30 თენგიზი ბედოიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
28 30 ნინო ბურდული კომისიის მდივანი                                  
28 30 თენგიზ კეკიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 30 დავით სუარიძე კომისიის წევრი                                    
28 30 ნოდარ ტატიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 30 მაია დარძულიძე კომისიის წევრი                                    
28 30 ლია გიგაური კომისიის წევრი                                    
28 30 მადონა ჯარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 30 რუსუდან ბურდული კომისიის წევრი                                    
28 30 მეგი ბუჩუკური კომისიის წევრი                                    
28 30 თინათინ ველთაური კომისიის წევრი                                    
28 30 თინა კეკიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 30 მაია ქავთარაძე მოადგილე                                          

28 31 თამარი რუსიტაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
28 31 ინგა ბურდული კომისიის მდივანი                                  
28 31 დავით კეკიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 31 ეკა ბურდული კომისიის წევრი                                    
28 31 ივანე ბურდული კომისიის წევრი                                    
28 31 ქეთევან ზაქაიძე კომისიის წევრი                                    
28 31 მარიკა ნაზღაიძე კომისიის წევრი                                    
28 31 რამაზ გაგაძე კომისიის წევრი                                    



28 31 ნოდარ ბენიაიძე კომისიის წევრი                                    
28 31 თამარი ბურდული კომისიის წევრი                                    
28 31 ჯემალ კაიშაური კომისიის წევრი                                    
28 31 ანზორ ნაზღაიძე მოადგილე                                          

28 32 ბადრი სეთურიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
28 32 ნაზი გომური კომისიის მდივანი                                  
28 32 ოთარ ჯაღმაიძე კომისიის წევრი                                    
28 32 მზია ზაქაიძე კომისიის წევრი                                    
28 32 გიორგი სეთურიძე კომისიის წევრი                                    
28 32 ნიკოლოზ როსტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 32 ხვთისო სეთურიძე კომისიის წევრი                                    
28 32 თამარ წამალაიძე კომისიის წევრი                                    
28 32 კახაბერ ზაქაიძე კომისიის წევრი                                    
28 32 ქეთევან ზაქაიძე კომისიის წევრი                                    
28 32 გიორგი სეთურიძე კომისიის წევრი                                    
28 32 ზურაბ ზაქაიძე მოადგილე                                          

28 33 გოჩა ზაქაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
28 33 ვეფხვია ბედოიძე კომისიის მდივანი                                  
28 33 დავით ბენიაიძე კომისიის წევრი                                    
28 33 ფირუზ როსტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 33 ძიძია ავსაჯანიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 33 მარინე ირიაული კომისიის წევრი                                    
28 33 ნათელა ნარაიძე კომისიის წევრი                                    
28 33 ანზორ ბედოიძე კომისიის წევრი                                    
28 33 მზია ბექაური კომისიის წევრი                                    
28 33 თამარი ზაქაიძე კომისიის წევრი                                    
28 33 ზვიად ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
28 33 ხათუნა წიკლაური კომისიის წევრი                                    
28 33 ნინო ქავთარაძე მოადგილე                                          

28 34 ხათუნა ჭინჭარაული კომისიის თავმჯდომარე                              
28 34 გიორგი შეთეკაური კომისიის მდივანი                                  
28 34 ავთანდილ დაიაური კომისიის წევრი                                    
28 34 ლელა გოგოჭური კომისიის წევრი                                    
28 34 თამარ გოგოჭური კომისიის წევრი                                    
28 34 თინათინი ჭინჭარაული კომისიის წევრი                                    
28 34 ავთანდილ ჭინჭარაული კომისიის წევრი                                    



28 34 ელდარ ჭინჭარაული კომისიის წევრი                                    
28 34 მაყვალა დაიაური კომისიის წევრი                                    
28 34 ჟუჟუნა ზვიადაური კომისიის წევრი                                    
28 34 დავით ჭინჭარაული კომისიის წევრი                                    
28 34 თინა ჭინჭარაული კომისიის წევრი                                    
28 34 სანათა გოგოჭური მოადგილე                                          

28 35 მაია სეთურიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
28 35 ცირა კოტორაშვილი კომისიის მდივანი                                  
28 35 შალვა კედელაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 35 ქეთევან გოგიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 35 ქეთევან გელიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 35 შორენა ჭიკაიძე კომისიის წევრი                                    
28 35 მზია ჩოხელი კომისიის წევრი                                    
28 35 მარიამ მამულაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 35 მზია გურაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 35 ლაშა ხარებაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 35 თემური ციხელაშვილი მოადგილე                                          

28 36 თამარ ჭონქაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
28 36 ლიანა არაბული კომისიის მდივანი                                  
28 36 ნელი ასლამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 36 ლალი ლიჩელი კომისიის წევრი                                    
28 36 ნატალია ჭონქაძე კომისიის წევრი                                    

28 36 თეიმურაზი ლიქოკელი კომისიის წევრი                                    
28 36 შალვა ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
28 36 მანანა ზაქარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 36 ეკა ბარათაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 36 ნანული მუხადგვერდელი კომისიის წევრი                                    
28 36 გიორგი ჭონქაძე კომისიის წევრი                                    
28 36 მაკა ჭონქაძე კომისიის წევრი                                    
28 36 გია თანიაშვილი მოადგილე                                          

28 37 ზაზა კახურაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
28 37 ეკა კახოშვილი კომისიის მდივანი                                  
28 37 მარიკა მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 37 მამუკა ბედუკაძე კომისიის წევრი                                    
28 37 ციცინო ცალუღელაშვილი კომისიის წევრი                                    



28 37 მარიამი მანჯავიძე კომისიის წევრი                                    
28 37 ჟუჟუნა ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
28 37 ეკატერინე ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 37 მარიამ ბექოშვილი კომისიის წევრი                                    
28 37 ნათია თეთრუაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 37 ნინო კახურაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 37 იზოლდა წიკლაური კომისიის წევრი                                    
28 37 ნანული ბადაგაძე მოადგილე                                          

28 38 ელიზა ჯანგირაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
28 38 ლედი ვარსიმაშვილი კომისიის მდივანი                                  
28 38 სოფიო ჯანგირაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 38 ვახტანგ შალიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 38 თამარი ლაგაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 38 იამზე ჯანგირაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 38 ჯიმშერ ლაგაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 38 ირმა მაზიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 38 ზვიად ლაგაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 38 შოთა მურზაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 38 ვახტანგ ფოლოდაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 38 ვლადიმერ ჯანგირაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 38 შალვა ველთაური მოადგილე                                          

28 39 ავთანდილ რაზმაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
28 39 ნონა ჭიჭინაძე კომისიის მდივანი                                  
28 39 გელა ბიბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 39 გიორგი ბიბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 39 ზურაბ არაბული კომისიის წევრი                                    
28 39 ნატო ზავრადაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 39 დალი რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
28 39 ლალი ბუჩუკური კომისიის წევრი                                    
28 39 ციცინო ბუჩუკური კომისიის წევრი                                    
28 39 ლია ქსოვრელი კომისიის წევრი                                    
28 39 ციცინო ხეტეშვილი კომისიის წევრი                                    
28 39 ლენა ჯაღმაიძე კომისიის წევრი                                    
28 39 ნათელა ხეოშვილი მოადგილე                                          

28 40 ნანა ბიბილაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
28 40 ზაირა ზვიადაური კომისიის მდივანი                                  



28 40 ბუდუ მახაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 40 ციალა ჯუხარაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 40 სვეტლანა ირემაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 40 ეკა ყოჩიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 40 მაია ბუჩუკური კომისიის წევრი                                    
28 40 ნინო ჭონქაძე კომისიის წევრი                                    
28 40 ია ოდიშელიძე კომისიის წევრი                                    
28 40 მირიან ოდიშელიძე კომისიის წევრი                                    
28 40 რამაზ ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
28 40 ჯულიეტა ბიბილაშვილი მოადგილე                                          

28 41 ჟუჟუნა ლიქოკელი კომისიის თავმჯდომარე                              
28 41 ლელა არაბული კომისიის მდივანი                                  
28 41 ნინო ლიქოკელი კომისიის წევრი                                    
28 41 ნინო წიკლაური კომისიის წევრი                                    
28 41 გია ჭინჭარაული კომისიის წევრი                                    
28 41 ნათია კარიაული კომისიის წევრი                                    
28 41 ბადრი არაბული კომისიის წევრი                                    
28 41 ჩალხია არაბული კომისიის წევრი                                    
28 41 ციცინო ალუდაური კომისიის წევრი                                    
28 41 ნინო გოგოჭური კომისიის წევრი                                    
28 41 მაია ლიქოკელი კომისიის წევრი                                    
28 41 გიორგი ჭინჭარაული კომისიის წევრი                                    
28 41 ლილი ფიცხელაური მოადგილე                                          

28 42 გოჩა ჭინჭარაული კომისიის თავმჯდომარე                              
28 42 მარეხ არაბული კომისიის მდივანი                                  
28 42 ნონა ლიქოკელი კომისიის წევრი                                    
28 42 ზურაბ ჭინჭარაული კომისიის წევრი                                    
28 42 მზია ჭინჭარაული კომისიის წევრი                                    
28 42 ლელა გიგაური კომისიის წევრი                                    
28 42 მერაბ არაბული კომისიის წევრი                                    
28 42 გოდერძი ჭინჭარაული კომისიის წევრი                                    
28 42 ნინო არაბული კომისიის წევრი                                    
28 42 თამარ გაბარაული კომისიის წევრი                                    
28 42 ნინო ქისტაური კომისიის წევრი                                    
28 42 მარიამ ჭინჭარაული კომისიის წევრი                                    
28 42 მაია ფეიქრიშვილი მოადგილე                                          



28 43 ომარ წოწკოლაური კომისიის თავმჯდომარე                              
28 43 იოსებ ცალუღელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
28 43 ოთარ წოწკოლაური კომისიის წევრი                                    
28 43 ბელა ყეინიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 43 ზურაბ ხარანაული კომისიის წევრი                                    
28 43 ირმა რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 43 ანა ყეინიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 43 იაგორ ქარელიძე კომისიის წევრი                                    
28 43 ქეთევანი ყეინიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 43 ტარიელ აფციაური კომისიის წევრი                                    
28 43 ბადრი ქისტაური კომისიის წევრი                                    
28 43 ზურაბ ჩოხელი კომისიის წევრი                                    
28 43 ჯემალ მიგრიაული მოადგილე                                          

28 44 დათო გოგრიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
28 44 პაატა კუკუნაშვილი კომისიის მდივანი                                  
28 44 იზოლდა გელიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 44 ზურაბ უნდილაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 44 ნინო ქარაული კომისიის წევრი                                    
28 44 ჯიმშერ გელიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 44 მაია მამსიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 44 ნოდარ წიკლაური კომისიის წევრი                                    
28 44 თამარი ვეშაგური კომისიის წევრი                                    
28 44 შოთა მოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 44 ლეილა სონიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 44 ეკატერინე შუშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 44 ზაქარია სონიშვილი მოადგილე                                          

28 45 ნათია გოგოჭური კომისიის თავმჯდომარე                              
28 45 თაილი კედელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
28 45 მზევინარ ბოლოთაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 45 ჯანიკო მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 45 რუსუდან სეთური კომისიის წევრი                                    
28 45 ლიანა ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
28 45 მზია ბანცური კომისიის წევრი                                    
28 45 ნანა მახარობლიძე კომისიის წევრი                                    
28 45 ჟუჟუნა ოდიშელიძე კომისიის წევრი                                    
28 45 ციური ჩხუტიაშვილი კომისიის წევრი                                    



28 45 ხათუნა ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
28 45 დარეჯან ჯიქურაული კომისიის წევრი                                    
28 45 ნუნუ ზაქაიძე მოადგილე                                          

28 46 მამუკა ხეოშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
28 46 თამთა ხეოშვილი კომისიის მდივანი                                  
28 46 თამარ ვარდანაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 46 გიმზერი ხეოშვილი კომისიის წევრი                                    
28 46 სისმონდა ჩონიაძე კომისიის წევრი                                    
28 46 ნანული ვეშაგური კომისიის წევრი                                    
28 46 აკაკი წიკლაური კომისიის წევრი                                    
28 46 ნუგზარ ღანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 46 ნატო ბეჟაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 46 რიტა ტერუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 46 ვენერა ღარიბაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 46 ვაჟა ხეოშვილი კომისიის წევრი                                    
28 46 რეზო ჩაკვეტაძე მოადგილე                                          

28 47 კლარა თანდილაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
28 47 ეთერ ბექაური კომისიის მდივანი                                  
28 47 ნატო სოყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 47 ნონა ტიღინაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 47 კახა ბულაური კომისიის წევრი                                    
28 47 მარიამ ციცხვაია კომისიის წევრი                                    
28 47 ნანა ზოტიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 47 ლელა შაიშმელაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 47 ეკა თეთრუაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 47 მარიამ მოძმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 47 თამაზ ფხოველი კომისიის წევრი                                    
28 47 მზისადარი ხადილაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 47 რუსუდანი ჯარიაშვილი მოადგილე                                          

28 48 სოფიო შადური კომისიის თავმჯდომარე                              
28 48 ლალი ოდიშელიძე კომისიის მდივანი                                  
28 48 ნონა ბუთხუზი კომისიის წევრი                                    
28 48 თამარი ყეინიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 48 სანდრო ბადაგაძე კომისიის წევრი                                    
28 48 მანანა ქიმბარიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 48 ნინო მწითური კომისიის წევრი                                    



28 48 გელა ბუნტური კომისიის წევრი                                    

28 48 კონსტანტინე ბადაგაძე კომისიის წევრი                                    
28 48 მანანა ზედელაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 48 მაგული მწითური კომისიის წევრი                                    
28 48 ნანა ჟამურელი კომისიის წევრი                                    
28 48 ლევან მწითური მოადგილე                                          

28 49 ვალოდია პაპუკაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
28 49 რუსუდანი ციხელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
28 49 ლანა ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
28 49 მაია ბუჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 49 თამაზ ბულაური კომისიის წევრი                                    
28 49 მაია ხულუზაური კომისიის წევრი                                    
28 49 მარიამ ისაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 49 სონიკო ისაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 49 ჯუმბერ ფრიდონაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 49 მაია ქარსელაძე კომისიის წევრი                                    
28 49 ლია ხორნაული კომისიის წევრი                                    
28 49 ელზა ხულუზაური კომისიის წევრი                                    
28 49 ირმა წამალაძე მოადგილე                                          

28 50 ბონდო დავითური კომისიის თავმჯდომარე                              
28 50 შორენა ოქროპირიძე კომისიის მდივანი                                  
28 50 მათე ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
28 50 ნესტანი თაბორიძე კომისიის წევრი                                    
28 50 ნინო ხერკელაძე კომისიის წევრი                                    
28 50 ნატალია ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
28 50 გიორგი ქოქაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 50 ჰამლეტ გულიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 50 დავით ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
28 50 როლანდ ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
28 50 სონია ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
28 50 ციცინო ჯარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 50 ფრიდონ ოქროპირიძე მოადგილე                                          

28 51 ბადრი ბექაური კომისიის თავმჯდომარე                              
28 51 ხათუნა ნათობიშვილი კომისიის მდივანი                                  
28 51 ზაირა სუარიშვილი კომისიის წევრი                                    



28 51 ქართლოს ციხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 51 ტარიელ წიკლაური კომისიის წევრი                                    
28 51 თამარი მელიქიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 51 მერაბ მახაური კომისიის წევრი                                    
28 51 ბექარი ბექაური კომისიის წევრი                                    
28 51 გიორგი ლოსეურაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 51 ნათელა უძილაური კომისიის წევრი                                    
28 51 სიმონ ღურბელაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 51 ასმათ წიკლაური კომისიის წევრი                                    
28 51 ლევან ხულიაშვილი მოადგილე                                          

28 52 ლია ქარჩაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
28 52 ეკა ზანდუკელი კომისიის მდივანი                                  
28 52 ლალი ოდიშელიძე კომისიის წევრი                                    
28 52 ცისანა ჯიქურიძე კომისიის წევრი                                    
28 52 თეიმურაზ პაპიაშვილი კომისიის წევრი                                    

28 52 ლონგინოზი შაბურიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 52 თამარ ლუკავა კომისიის წევრი                                    
28 52 თეიმურაზ მელიქიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 52 ინგა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
28 52 ქეთევანი ბერიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
28 52 ნანა ველთაური კომისიის წევრი                                    
28 52 მაია მოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 52 ნანი ციგრიაშვილი კომისიის წევრი                                    

28 53 ელისო ჭინჭარაული კომისიის თავმჯდომარე                              
28 53 მერი მთიულიშვილი კომისიის მდივანი                                  
28 53 ქეთევან ქაშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 53 მირიანი ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
28 53 მამუკა ჭინჭარაული კომისიის წევრი                                    
28 53 თეკლა ჩიხაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 53 ნათია ნანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 53 დალი წიკლაური კომისიის წევრი                                    
28 53 სოფიო ჩიხაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 53 ნანა ახალაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 53 ეკა გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
28 53 მზია ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
28 53 ლეილა ჩიხაშვილი მოადგილე                                          



29 1 ლია ქუშაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
29 1 თამარ ქუშაშვილი კომისიის მდივანი                                  
29 1 ირა ჩოფიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
29 1 ანი კურკუმული კომისიის წევრი                                    
29 1 თამარი ხაიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
29 1 ეთერი პაპიაშვილი კომისიის წევრი                                    
29 1 ვაჟა ალიბეგაშვილი კომისიის წევრი                                    
29 1 ნატა თექთურმანიძე კომისიის წევრი                                    
29 1 დიანა გუჯარაიძე კომისიის წევრი                                    
29 1 მაია ფიცხელაური კომისიის წევრი                                    
29 1 ქეთევან ქუშაშვილი კომისიის წევრი                                    
29 1 მანანა ხულელიძე კომისიის წევრი                                    
29 1 უნაზი ხუციშვილი მოადგილე                                          

29 2 მარინა სუჯაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
29 2 დოდო სუჯაშვილი კომისიის მდივანი                                  
29 2 მზია ჩქარეული კომისიის წევრი                                    
29 2 მანანა წიკლაური კომისიის წევრი                                    
29 2 ნინო ხულელიძე კომისიის წევრი                                    
29 2 მანანა სულთანიშვილი კომისიის წევრი                                    
29 2 ხათუნა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
29 2 დავით წიკლაური კომისიის წევრი                                    
29 2 თამარი სუჯაშვილი კომისიის წევრი                                    
29 2 გივი ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
29 2 ლეილა ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
29 2 ლია ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
29 2 მარინა თამაზიშვილი მოადგილე                                          

29 3 ქეთინო გელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
29 3 რუსუდან ალიბეგაშვილი კომისიის მდივანი                                  
29 3 ნატა თამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
29 3 ნუნუ გელაძე კომისიის წევრი                                    
29 3 ეთერ ნარიმანიძე კომისიის წევრი                                    
29 3 ივანე მარსაგიშვილი კომისიის წევრი                                    
29 3 ანა ბულაშვილი კომისიის წევრი                                    
29 3 ეკატერინა გრატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
29 3 თამარა ვარძუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
29 3 ნანა ფირანიშვილი კომისიის წევრი                                    



29 3 ნანა ხართიშვილი კომისიის წევრი                                    
29 3 ანა ხულელიძე კომისიის წევრი                                    
29 3 ნანა ჯანუყაშვილი მოადგილე                                          

29 4 ეკა ჩაბაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
29 4 აზა ფიცხელაური კომისიის მდივანი                                  
29 4 სოსო ბუთხუზი კომისიის წევრი                                    
29 4 ნატო ყამარაული კომისიის წევრი                                    
29 4 ირმა ყამარაული კომისიის წევრი                                    
29 4 ნათია გუჯარაიძე კომისიის წევრი                                    
29 4 ინგა ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
29 4 ირმა ბელაშვილი კომისიის წევრი                                    
29 4 ნარგიზი ფირანიშვილი კომისიის წევრი                                    
29 4 ეთერი გუჯარაიძე კომისიის წევრი                                    
29 4 ელზა სუჯაშვილი კომისიის წევრი                                    
29 4 ნუნუ ღუდუშაური კომისიის წევრი                                    
29 4 ხათუნა ხართიშვილი მოადგილე                                          

29 5 ქეთევანი ხულელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
29 5 შორენა ავსაჯანიშვილი კომისიის მდივანი                                  
29 5 ქეთევანი ქუქიშვილი კომისიის წევრი                                    
29 5 მარეხი წიკლაური კომისიის წევრი                                    
29 5 ნანა ელოშვილი კომისიის წევრი                                    
29 5 ლალი საბაური კომისიის წევრი                                    
29 5 ვერა გუჯარაიძე კომისიის წევრი                                    
29 5 ელენა ბურდული კომისიის წევრი                                    
29 5 მანანა ყამარაული კომისიის წევრი                                    
29 5 მზია ხეთაგური კომისიის წევრი                                    
29 5 ძიძია ხეთაგური კომისიის წევრი                                    
29 5 გიორგი ხულელიძე კომისიის წევრი                                    
29 5 ანჟელა ხულელიძე მოადგილე                                          

29 6 დარიკო ოდიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
29 6 მაყვალა ღუდუშაური კომისიის მდივანი                                  
29 6 ციცინო ფილფანი კომისიის წევრი                                    
29 6 ფატი სეთურიძე კომისიის წევრი                                    
29 6 მაია ავსაჯანიშვილი კომისიის წევრი                                    
29 6 ნუნუ ქუქიშვილი კომისიის წევრი                                    
29 6 ნათელა როსტომაული კომისიის წევრი                                    



29 6 ნინო წამალაიძე კომისიის წევრი                                    
29 6 მაკა ავსაჯანიშვილი კომისიის წევრი                                    
29 6 ნინო გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
29 6 ხათუნა კვირჭიშვილი კომისიის წევრი                                    
29 6 ქეთევანი ღუდუშაური კომისიის წევრი                                    
29 6 ციცინო გუჯარაიძე მოადგილე                                          

29 7 მანანა ფიცხელაური კომისიის თავმჯდომარე                              
29 7 მარინე ჩქარეული კომისიის მდივანი                                  
29 7 ასმათი ღუდუშაური კომისიის წევრი                                    
29 7 ლეილა ბურდული კომისიის წევრი                                    
29 7 თეონა ჩქარეული კომისიის წევრი                                    
29 7 ლალი გელაძე კომისიის წევრი                                    
29 7 ნათელა ავსაჯანიშვილი კომისიის წევრი                                    
29 7 ფიქრია მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
29 7 ლიანა ელოშვილი კომისიის წევრი                                    
29 7 ლალი წიკლაური კომისიის წევრი                                    
29 7 ბელა ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
29 7 რუიზანი ჯამარჯაშვილი კომისიის წევრი                                    
29 7 მარინა ჩქარეული მოადგილე                                          

29 8 ლილი კობიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
29 8 ზურაბი ჩქარეული კომისიის მდივანი                                  
29 8 მარიამი ქირიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
29 8 სოფიკო ჩქარეული კომისიის წევრი                                    
29 8 მაიკო ჩქარეული კომისიის წევრი                                    
29 8 რუსუდანი ტატუაშვილი კომისიის წევრი                                    
29 8 ფიქრია წამალაიძე კომისიის წევრი                                    
29 8 მარინე მარსაგიშვილი კომისიის წევრი                                    
29 8 გუგული გომიაშვილი კომისიის წევრი                                    
29 8 ტარიელი კურკუმული კომისიის წევრი                                    
29 8 ინგა სტეპანოვა კომისიის წევრი                                    
29 8 მანანა ტუჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
29 8 ლალი ფიცხელაური მოადგილე                                          

29 9 ლეილა ბოდაველი კომისიის თავმჯდომარე                              
29 9 ლიზა ელოშვილი კომისიის მდივანი                                  
29 9 ქეთევანი ხაიკაშვილი კომისიის წევრი                                    



29 9 თეიმურაზი ბუქური კომისიის წევრი                                    
29 9 მიხეილ ავსაჯანიშვილი კომისიის წევრი                                    
29 9 ლევანი ჩაბაკაური კომისიის წევრი                                    
29 9 შოთა საბაური კომისიის წევრი                                    
29 9 ნათია ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
29 9 ლელა ხიზანიშვილი კომისიის წევრი                                    
29 9 სალომე ავსაჯანიშვილი კომისიის წევრი                                    
29 9 ნიკოლაი ქუშაშვილი კომისიის წევრი                                    
29 9 ოთარი ხულელიძე კომისიის წევრი                                    
29 9 არტემი წამალაიძე მოადგილე                                          

29 10 ნონა ელოშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
29 10 დალი ელოშვილი კომისიის მდივანი                                  
29 10 ლევან დავითაშვილი კომისიის წევრი                                    
29 10 ტრისტანი ავსაჯანიშვილი კომისიის წევრი                                    
29 10 ირაკლი ავსაჯანიშვილი კომისიის წევრი                                    
29 10 ირმა წამალაიძე კომისიის წევრი                                    
29 10 მამუკა სეთურიძე კომისიის წევრი                                    
29 10 ნინო გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
29 10 პავლე ავსაჯანიშვილი კომისიის წევრი                                    
29 10 თამარი დავითაშვილი კომისიის წევრი                                    
29 10 ნუნუ ჩაბაიძე კომისიის წევრი                                    
29 10 შორენა ჩქარეული კომისიის წევრი                                    
29 10 ლევანი მარსაგიშვილი მოადგილე                                          

30 1 მირიანი ბერიანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
30 1 მარიტა კორაშვილი კომისიის მდივანი                                  
30 1 ლელა შარიქაძე კომისიის წევრი                                    
30 1 მაგული დოლიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 1 ელისაბედ მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
30 1 კობა გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 1 ხათუნა ნავროზაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 1 ნანა მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
30 1 დალი მესტუმრე კომისიის წევრი                                    
30 1 ნანა მიდელაშვილი კომისიის წევრი                                    

30 1 ნანი
ონეზაშვილი-
ნავროზაშვილი კომისიის წევრი                                    

30 1 თამარი ხატისკაცი კომისიის წევრი                                    



30 1 ალექსი შაველაშვილი მოადგილე                                          

30 2 იოსებ მიდელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
30 2 გულო გიგაური კომისიის მდივანი                                  
30 2 ნინო გაბოძე კომისიის წევრი                                    
30 2 ნანა არაყიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 2 ცისანა გზირიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 2 ნინო სადაღაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 2 ანზორ მანძულაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 2 ნანა გაბაძე კომისიის წევრი                                    
30 2 ხათუნა დალაქიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 2 მერაბ მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 2 ნინო ხიხალაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 2 მაია ხოსრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 2 ხათუნა გოგოლაძე მოადგილე                                          

30 3 თამარ კაჭიური კომისიის თავმჯდომარე                              
30 3 მარინე ბურდული კომისიის მდივანი                                  
30 3 ეკატერინე თანდაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 3 დალი ხათაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 3 ირაკლი მილაძე კომისიის წევრი                                    
30 3 მაია მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 3 გივი ბაინდურაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 3 ლია მერებაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 3 ნაირა ბერიანიძე კომისიის წევრი                                    
30 3 სოფიო ბერიანიძე კომისიის წევრი                                    
30 3 ნინო კახიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 3 ლალი ქებაძე კომისიის წევრი                                    
30 3 ნინო გეჯაძე მოადგილე                                          

30 4 იოსებ შეშაბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
30 4 ნინო ნონიაშვილი კომისიის მდივანი                                  

30 4 ალექსანდრე კაიშაური კომისიის წევრი                                    
30 4 ქეთევან კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
30 4 გიორგი გზირიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 4 თამარ ონოფრიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 4 ნელი ხიზანაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 4 თეონა ბაშარული კომისიის წევრი                                    



30 4 ლიანა ზარიძე კომისიის წევრი                                    
30 4 იზაბელა კობიაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 4 ლია სოზიაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 4 ნატო ხუროშვილი კომისიის წევრი                                    
30 4 ზურაბი გზირიშვილი მოადგილე                                          

30 5 ლედი ნარიმანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
30 5 ესმა მჭედლიშვილი კომისიის მდივანი                                  
30 5 ციცინო მოდრეკილაძე კომისიის წევრი                                    
30 5 თინათინ გზირიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 5 ნინო ჩერქეზიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 5 ნონა ბუნტური კომისიის წევრი                                    
30 5 მამუკა პაპაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 5 მარეხი კაჭიური კომისიის წევრი                                    
30 5 ანა ბუთხუზი კომისიის წევრი                                    
30 5 გიორგი ერემაძე კომისიის წევრი                                    
30 5 ანა ნაროზაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 5 ნათელა ფოლადაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 5 ანა ალბორაშვილი მოადგილე                                          

30 6 ნინო ხატისკაცი კომისიის თავმჯდომარე                              
30 6 მერი ბარჯაძე კომისიის მდივანი                                  
30 6 ცისანა ლომიძე-ბახტაძე კომისიის წევრი                                    
30 6 მაია ჯანჯალაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 6 ქეთო ჯანჯალაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 6 ჯამბული ალავერდ ოღლი კომისიის წევრი                                    
30 6 მედეია მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 6 აზიზ გოიჯაევი კომისიის წევრი                                    
30 6 აბაზგული ახვერდიევი კომისიის წევრი                                    
30 6 ესმა მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
30 6 გიორგი ქვათაძე კომისიის წევრი                                    
30 6 ვახტანგი წიკლაური კომისიის წევრი                                    
30 6 ნაირა კელეპტრიშვილი მოადგილე                                          

30 7 პავლე ილურიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
30 7 დინარა ილურიძე კომისიის მდივანი                                  
30 7 იურიკ ბედოშვილი კომისიის წევრი                                    
30 7 გიორგი გელხაური კომისიის წევრი                                    
30 7 მარიკა ოდოსაშვილი კომისიის წევრი                                    



30 7 თამაზ ტატუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 7 ეკატერინე დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 7 ხათუნა წინამძღვრიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 7 ნანა გელხაური კომისიის წევრი                                    
30 7 პავლე ნონიაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 7 ნათია სანიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 7 ეკა ქადაგიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 7 გიული ჯინისიანი მოადგილე                                          

30 8 ლია ტატუნაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
30 8 ირმა ყორბესაშვილი კომისიის მდივანი                                  
30 8 გელა მერებაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 8 გია დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 8 ჯამბულ ჯამბურიძე კომისიის წევრი                                    
30 8 ისმეილ ისაევი კომისიის წევრი                                    
30 8 ნიკოლოზ ტატუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 8 რეზი ზურაბიანი კომისიის წევრი                                    
30 8 ილიაზ მახრამ ოღლი კომისიის წევრი                                    
30 8 ელიზა ბაირამოვი კომისიის წევრი                                    
30 8 შარმაზი გელხაური კომისიის წევრი                                    
30 8 ინგა ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
30 8 ირმა ლიპარტელიანი მოადგილე                                          

30 9 ელიზა მაღალაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
30 9 მაყვალა ჯანგველაძე კომისიის მდივანი                                  
30 9 მირანდა თვარაძე კომისიის წევრი                                    
30 9 ზაური მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
30 9 ნელი მერებაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 9 მარიამ ვარდოშვილი კომისიის წევრი                                    
30 9 გურამ პატარქალაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 9 არტურ დავითაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 9 გიორგი აბუაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 9 დიანა გოგობერიძე კომისიის წევრი                                    
30 9 მაია ილურიძე კომისიის წევრი                                    
30 9 ნანა მამასახლისი კომისიის წევრი                                    

30 9 კონსტანტინე წერეთელი მოადგილე                                          

30 10 ირა კიკაჩეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              



30 10 ელენე თოიძე კომისიის მდივანი                                  
30 10 ქეთევან აფციაური კომისიის წევრი                                    
30 10 ხათუნა გიკაევი კომისიის წევრი                                    
30 10 ნანა რთველიაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 10 ცარუ ნუგზარიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 10 თამაზ ხორგუაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 10 ხათუნა ნონიაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 10 გოჩა გოჩიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 10 გოდერძი მურადელი კომისიის წევრი                                    
30 10 ოლღა ნაზარაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 10 მთვარისა სულუაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 10 ქეთევან წივწივაძე მოადგილე                                          

30 11 მარინე ტალახაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
30 11 ხათუნა მანძულაშვილი კომისიის მდივანი                                  
30 11 სოფიკო ბატკუაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 11 თამილა სვანიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 11 ვასილ ვარდოშვილი კომისიის წევრი                                    
30 11 რევაზ პატარქალაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 11 ჯონი გაბიდაური კომისიის წევრი                                    
30 11 რუსუდანი ბარნოვი კომისიის წევრი                                    
30 11 მაია მანძულაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 11 ეკატერინე სოზიაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 11 მამუკა სოზიაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 11 შოთა ხიზამბარელი კომისიის წევრი                                    
30 11 შორენა ბახტაძე მოადგილე                                          

30 12 თამარ
გრაკლიშვილი-
ბერიევი კომისიის თავმჯდომარე                              

30 12 ლაურა თამარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
30 12 მედეია ჯუხარიძე კომისიის წევრი                                    

30 12 თეიმურაზი საგინაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 12 ნინო მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 12 ლევანი პაპაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 12 ელენა კვიტკოვსკაია კომისიის წევრი                                    
30 12 მარია მამულაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 12 დავითი მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 12 მერაბი მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 12 გიორგი რევაზიშვილი კომისიის წევრი                                    



30 12 რუსუდან სუხაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 12 ბიძინა ბიძინაშვილი მოადგილე                                          

30 13 თამარ
გურგენიძე-
ტურაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              

30 13 ნანი ბეგლარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
30 13 ირმა უხურგუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 13 თეიმურაზ შაქარაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 13 თეონა ბერძენიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 13 სიმონ ყეინაშვილი კომისიის წევრი                                    

30 13 ქსენია
ბესტავაშვილი-
ხეჩიკაშვილი კომისიის წევრი                                    

30 13 მაკა ბეგლარაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 13 ნინა გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
30 13 ნათია შაქარაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 13 ცირა ხორბალაძე კომისიის წევრი                                    
30 13 იზა ხორგუაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 13 მედეა ცაბაძე მოადგილე                                          

30 14 თამარ ხორბალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
30 14 ნათელა წერუაშვილი კომისიის მდივანი                                  
30 14 ხატია გაბოძე კომისიის წევრი                                    
30 14 გივი გრაკალიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 14 ხათუნა აბრამიძე კომისიის წევრი                                    
30 14 ლელა შერაზადიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 14 ელენე ქუჯოშვილი კომისიის წევრი                                    
30 14 გიორგი ბეგლარაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 14 ლუიზა გრიგოლია კომისიის წევრი                                    
30 14 ანა გურასპაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 14 მაია უხურგუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 14 გიორგი ხორგუაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 14 დავით გრაკლელი მოადგილე                                          

30 15 ვაჟა გოგიბედაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
30 15 ინგა ამირეზაშვილი კომისიის მდივანი                                  
30 15 რევაზ შეშაბერიძე კომისიის წევრი                                    
30 15 ავთანდილ ქამხაძე კომისიის წევრი                                    
30 15 ზურაბი კოტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 15 ირმა მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 15 მერი ბერიაშვილი კომისიის წევრი                                    



30 15 ლალი ბარჯაძე კომისიის წევრი                                    
30 15 ლუიზა ბაინდურაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 15 ნინა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
30 15 იოსებ ქამხაძე კომისიის წევრი                                    
30 15 ხათუნა წიკლაური კომისიის წევრი                                    
30 15 მზია ქვრივიშვილი მოადგილე                                          

30 16 მარიამ პაპინაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
30 16 გიული ბროლაძე კომისიის მდივანი                                  
30 16 რევაზ მერებაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 16 მზია ფეტვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 16 გურანდა ბერიაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 16 ლია ჯუღელი კომისიის წევრი                                    
30 16 ციალა ლაზუაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 16 ლალი ჭაღიაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 16 ეკა ბერიაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 16 ეთერ ონეზაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 16 ესტატე ჭაღიაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 16 იოსებ დემეტრაშვილი მოადგილე                                          

30 17 ოთარ ნონიკაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
30 17 მანანა შაყულაშვილი კომისიის მდივანი                                  
30 17 თამარი გაბოძე კომისიის წევრი                                    
30 17 ზურაბი ღვინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 17 გიული ყაზარაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 17 ნათელა ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
30 17 თეა ნოქარაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 17 ნინო აბულაძე კომისიის წევრი                                    
30 17 ნანა აბულაძე კომისიის წევრი                                    
30 17 თამაზი ბარდაძე კომისიის წევრი                                    
30 17 ეთერ ქენქაძე კომისიის წევრი                                    
30 17 ეკატერინე ხომასურიძე კომისიის წევრი                                    
30 17 ზურაბ სოლოღაშვილი მოადგილე                                          

30 18 ესტატე აბულაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
30 18 ჟანა თაგვიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
30 18 ლია კავთიაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 18 დარიკო პავლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 18 მაყვალა ქეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    



30 18 ზურაბ კაციაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 18 თამარ ნოქარაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 18 თეა ნაცვლიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 18 მაია ტერტერაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 18 იამზე ქსოვრელი კომისიის წევრი                                    
30 18 გულნაზ შაყულაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 18 ანნა აფციაური მოადგილე                                          

30 19 ვალერიან დვალიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
30 19 ნათია შიუკაშვილი კომისიის მდივანი                                  
30 19 რუსუდან ქამხაძე კომისიის წევრი                                    
30 19 ბეგლარ გოჭოშვილი კომისიის წევრი                                    
30 19 ჯულიეტა ისაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 19 ფიქრია ჯარმელიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 19 ჯამბულათ მიდელაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 19 დავით ბულბულაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 19 არონ ბინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 19 ლელა ბუქური კომისიის წევრი                                    
30 19 ნანა მარღიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 19 ქართლოს ტეხაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 19 ბესარიონ ბულბულაშვილი მოადგილე                                          

30 20 ინგა ხადური კომისიის თავმჯდომარე                              
30 20 ნანა პავლიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
30 20 მარინა ქენქაძე კომისიის წევრი                                    
30 20 მარიამ ბულაცაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 20 ნათია მელაძე კომისიის წევრი                                    
30 20 გულნაზი ღვინაძე კომისიის წევრი                                    
30 20 დავით მიდელაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 20 ფიქრია გაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 20 ლიანა გაბინაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 20 ტერეზა მუჭაური კომისიის წევრი                                    
30 20 ალბერტ პავლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 20 ნუგზარ ჩიტიშვილი კომისიის წევრი                                    

30 20 ნუგეშა
ჩიფჩიური-
ზავრადაშვილი მოადგილე                                          

30 21 მაია ბეინაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
30 21 სოფიო გოგიაშვილი კომისიის მდივანი                                  



30 21 ეკატერინე ბექაური კომისიის წევრი                                    
30 21 გოჩა გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 21 ნუნუ ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
30 21 გიული შიუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 21 მიხეილ პაპიაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 21 ვიტალი ჩაჩანიძე კომისიის წევრი                                    
30 21 ზაზა ზარიძე კომისიის წევრი                                    
30 21 ვალოდია თვაური კომისიის წევრი                                    
30 21 მანანა მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 21 ნათელა მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 21 კახი ღვინაძე მოადგილე                                          

30 22 ავთანდილ კვალიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
30 22 მანანა ოდოშაშვილი კომისიის მდივანი                                  
30 22 გია კავთიაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 22 ლია ჭიპაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 22 ლელა სუსუნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 22 ნაზი პატარქალაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 22 გენადი კვერცხიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 22 მაია ფიდაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 22 შმაგი ბახტაძე კომისიის წევრი                                    
30 22 თამარ გეჯაძე კომისიის წევრი                                    
30 22 მიხეილ პატარქალაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 22 ელენა ხეჩუაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 22 თამარ ბერიაშვილი მოადგილე                                          

30 23 პელაგია დავითაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
30 23 ინეზა ტატანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
30 23 ნატო სუხაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 23 გიორგი ზაქარაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 23 ნონა ხოხაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 23 ლევანი კონიაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 23 ჯონდო პატარქალაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 23 ნინო ქუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 23 ასმათ თამარაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 23 ნინო კაბულაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 23 მიხეილ მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
30 23 მარიამი წიკლაური კომისიის წევრი                                    
30 23 ვლადიმერ შატაკიშვილი მოადგილე                                          



30 24 ნონა დალალიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
30 24 მარიამ შამანაური კომისიის მდივანი                                  
30 24 გურამ ჯავახი კომისიის წევრი                                    
30 24 გოჩა ღუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 24 ვენერა გზირიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 24 ქეთევან საბიაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 24 ნანული დავითაძე კომისიის წევრი                                    
30 24 ციალა ღუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 24 ნუგზარ გრიგოლიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 24 სოლომონ ილურიძე კომისიის წევრი                                    
30 24 ნინო პავლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 24 ანნა შუკაკიძე კომისიის წევრი                                    
30 24 ია ზოდიაშვილი მოადგილე                                          

30 25 დიმიტრი ხრიკული კომისიის თავმჯდომარე                              
30 25 იულია ხრიკული კომისიის მდივანი                                  
30 25 აკაკი გეჯაძე კომისიის წევრი                                    
30 25 გოჩა კურდღელაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 25 ნაირა მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 25 გიორგი მიდელაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 25 ნინო ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 25 თამარ ბადაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 25 გურამ ახლოური კომისიის წევრი                                    
30 25 მაია პავლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 25 დარეჯან პარსალიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 25 ჯიმშერ ჯავახი კომისიის წევრი                                    
30 25 მარიამ ბუნტური მოადგილე                                          

30 26 მინაია ისმაილოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
30 26 ანა გოგიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
30 26 ნინო აფციაური კომისიის წევრი                                    
30 26 შახალი ისმაილოვი კომისიის წევრი                                    
30 26 სევინჯ ქეჩალოვი კომისიის წევრი                                    
30 26 გოჩა მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 26 იოსებ სოინ ოღლი კომისიის წევრი                                    
30 26 ანნა ახლოური კომისიის წევრი                                    
30 26 ხამფაშა აბაზოვი კომისიის წევრი                                    
30 26 ნოდარ ისმეილ ოღლი კომისიის წევრი                                    



30 26 რუსუდან მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 26 ივანე მახარობლიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 26 ვაგიფ აჯიგული ოღლი მოადგილე                                          

30 27 ჯემალი გუთნიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
30 27 ნინო ბერიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
30 27 ქეთევან ყველაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 27 სულხან ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    
30 27 ლალი ხარშილაძე კომისიის წევრი                                    
30 27 მანანა ჟივიძე კომისიის წევრი                                    
30 27 ნოდარ თათარაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 27 თადეოზი პაპუაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 27 დიმიტრი ზაალიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 27 ქეთევან თიბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 27 ხათუნა მურადელი კომისიის წევრი                                    
30 27 მარინე ხაჩირაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 27 მზია შერმადინი მოადგილე                                          

30 28 მარიამ გამხიტაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              

30 28 ნინო
ნინოშვილი-
თამაზაშვილი კომისიის მდივანი                                  

30 28 მარინა ბექაური კომისიის წევრი                                    
30 28 მიხეილ უზნაძე კომისიის წევრი                                    
30 28 მარინე ბალხამიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 28 მირიანი მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 28 თამუნა ბალაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 28 მანანა ტატუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 28 ელზა მამამთავრიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 28 ლეილა მჭედელაძე კომისიის წევრი                                    
30 28 თამაზ ტატუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 28 ირმა ჟივიძე მოადგილე                                          

30 29 ნათელა ჭინჭარაული კომისიის თავმჯდომარე                              
30 29 თამარ საჩალელი კომისიის მდივანი                                  
30 29 თამარ ბედოშვილი კომისიის წევრი                                    
30 29 მიხეილ მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
30 29 მანანა ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
30 29 გიგა მესროფაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 29 ლარისა ბათხაძე კომისიის წევრი                                    



30 29 მარინა ქაჯაია კომისიის წევრი                                    
30 29 ლევან სალამაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 29 ირმა ხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 29 ირმა ხეტეშვილი კომისიის წევრი                                    
30 29 ზურაბი ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
30 29 მარეხი ყამბეგაშვილი მოადგილე                                          

30 30 იოსებ ირემაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
30 30 ნარგიზა მჭედლიშვილი კომისიის მდივანი                                  
30 30 ია ნავროზაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 30 გულნაზ აბულაძე კომისიის წევრი                                    
30 30 მადონა ღვინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 30 გივი ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
30 30 ნანა მამასახლისი კომისიის წევრი                                    
30 30 თამარი ნაცვლიშვილი კომისიის წევრი                                    

30 30 ეთერ
გოდერძიშვილი-
მუხიგულაშვილი კომისიის წევრი                                    

30 30 ყარამან მონასელიძე კომისიის წევრი                                    
30 30 ემზარ მუჭაური კომისიის წევრი                                    
30 30 გალინა ოთანაძე კომისიის წევრი                                    
30 30 ნინო მამასახლისი მოადგილე                                          

30 31 ზურაბ კოშაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
30 31 გიული გამდლიშვილი კომისიის მდივანი                                  
30 31 თეონა სულუაშვილი კომისიის წევრი                                    

30 31 ლეილა
მამიაშვილი-
გიორგაშვილი კომისიის წევრი                                    

30 31 ქეთევან ედიშერაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 31 ვასილ მიქუტიშვილი კომისიის წევრი                                    

30 31 კონსტანტინე ლელაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 31 ნონა ბახტაძე კომისიის წევრი                                    
30 31 ოთარ ზაქარაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 31 ეთერ ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
30 31 ლიზა ჯანანაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 31 ლალი კოშაძე მოადგილე                                          

30 32 ლევან ნონიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
30 32 ციალა მერებაშვილი კომისიის მდივანი                                  



30 32 შოთა ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 32 გიორგი გალუსტაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 32 ლია ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
30 32 მარინა გონაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 32 ნელი ნონიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 32 თეა ბარნაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 32 ქეთო თეზელაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 32 მანანა მერებაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 32 მანანა მერებაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 32 ია ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
30 32 კობა კოტიაშვილი მოადგილე                                          

30 33 მზიანა მარქარაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
30 33 გვანცა თათრიშვილი კომისიის მდივანი                                  
30 33 დავით კაიშაური კომისიის წევრი                                    
30 33 სვეტლანა იაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 33 დარეჯან საგინაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 33 შორენა გაბოძე კომისიის წევრი                                    
30 33 ციცინო მერებაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 33 გიორგი ცაავა კომისიის წევრი                                    
30 33 გიორგი ნონიაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 33 ხათუნა სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
30 33 მაია ფეიქრიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 33 რევაზი წიკლაური კომისიის წევრი                                    
30 33 გიორგი დემეტრაშვილი მოადგილე                                          

30 34 ლალი ჩოხელი კომისიის თავმჯდომარე                              
30 34 მაია შაველაშვილი კომისიის მდივანი                                  
30 34 ეკატერინე ბახტაძე კომისიის წევრი                                    
30 34 ინგა დაბრუნდაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 34 მაია ჩარაევი კომისიის წევრი                                    
30 34 ირმა ნატროშვილი კომისიის წევრი                                    
30 34 თინათინ პაპიაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 34 ლეილა ჯანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 34 დავით ადიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 34 თამარ გელიაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 34 ლევან გეჯაძე კომისიის წევრი                                    
30 34 მაკა ლეკიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 34 ლილი მამულაშვილი მოადგილე                                          



30 35 ნელი ნიაზაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
30 35 ირმა ბიგანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
30 35 ქეთევან გაბოძე კომისიის წევრი                                    
30 35 თამარ გრიგოლია კომისიის წევრი                                    
30 35 ხათუნა კაციაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 35 ეკატერინე აბულაძე კომისიის წევრი                                    
30 35 ნინო ნადირაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 35 მარინე თაბუაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 35 მაგდა გელხაური კომისიის წევრი                                    
30 35 ცისანა ივანიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 35 ნინო იმეშაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 35 თამარ პავლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 35 ვაჟა ბალხამიშვილი მოადგილე                                          

30 36 ანა ოხანაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              

30 36 მარინა
წერუაშვილი-
ჭონიაშვილი კომისიის მდივანი                                  

30 36 ხათუნა მწითური კომისიის წევრი                                    
30 36 რუსუდან იაძე კომისიის წევრი                                    
30 36 გიორგი ბერძენიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 36 დავით თათანაშვილი კომისიის წევრი                                    

30 36 კონსტანტინე ხორბალაძე კომისიის წევრი                                    
30 36 მარეხი სუჯაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 36 მარინე თაბუაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 36 სოსო თათანაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 36 ეკატერინე ხაბალაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 36 ზოია გელდიაშვილი მოადგილე                                          

30 37 ვახტანგ ბოგველი კომისიის თავმჯდომარე                              
30 37 ნუნუ ირემაშვილი კომისიის მდივანი                                  
30 37 გიული ქულუაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 37 თეიმურაზ შარიფაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 37 თინა თათხაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 37 ზაქარია ღვედაძე კომისიის წევრი                                    
30 37 ზაირა პატარქალაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 37 ანზორ ბახტაძე კომისიის წევრი                                    
30 37 გიორგი ბარნაბიშვილი კომისიის წევრი                                    



30 37 თამარ ბახტაძე კომისიის წევრი                                    
30 37 მარინე პატარქალაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 37 მზია ბოგველი მოადგილე                                          

30 38 მაია გორჯოლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
30 38 ნანა ლორია კომისიის მდივანი                                  
30 38 მალხაზ ბერიანიძე კომისიის წევრი                                    
30 38 თამარ მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
30 38 ნანული სოზიაშვილი კომისიის წევრი                                    

30 38 ალექსანდრე ფრუიძე კომისიის წევრი                                    
30 38 თეა პავლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 38 თინა გახელაძე კომისიის წევრი                                    
30 38 ნათია გორჯოლაძე კომისიის წევრი                                    
30 38 შალვა თათრიშვილი კომისიის წევრი                                    
30 38 ეთერ თვაური კომისიის წევრი                                    
30 38 მარინე მესროფაშვილი კომისიის წევრი                                    
30 38 არჩილ გახელაძე მოადგილე                                          

32 1 ანა სულთანიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 1 მანანა ჯავახიშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 1 ეკატერინე ფალელაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 1 რუსუდან ორჯონიკიძე კომისიის წევრი                                    
32 1 გელა სანდაძე კომისიის წევრი                                    
32 1 ციალა ფილიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 1 მარინე კარელიძე კომისიის წევრი                                    
32 1 მაია შავშიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 1 ფატმან ლევანიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 1 გულნარა მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    
32 1 მარინა მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
32 1 ციცინო შოშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 1 მაია შარაშენიძე მოადგილე                                          

32 2 მაია სულთანიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 2 ხათუნა ჩიხრაძე კომისიის მდივანი                                  
32 2 ხატია იოსებიძე კომისიის წევრი                                    
32 2 ცირა დავარაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 2 ვერა დგებუაძე კომისიის წევრი                                    
32 2 ანნა ვანიშვილი კომისიის წევრი                                    



32 2 შორენა ჭიღლაძე კომისიის წევრი                                    
32 2 მანანა ზუბიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 2 ოთარ დანელია კომისიის წევრი                                    
32 2 ანნა იაზბარიანი კომისიის წევრი                                    
32 2 ნუნუ კოლოტაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 2 თამარ ჩაჩანიძე კომისიის წევრი                                    
32 2 ლეილა კაკაშვილი მოადგილე                                          

32 3 ია ბუხრიკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 3 ნატალია ლომიძე კომისიის მდივანი                                  
32 3 ნინო ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
32 3 თამარი შოშიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 3 მარინე გელდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 3 ირმა ვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 3 მაია დეკანოსიძე კომისიის წევრი                                    
32 3 ირმა ქარქაშაძე კომისიის წევრი                                    
32 3 ნინო ახალაძე კომისიის წევრი                                    
32 3 მაია ელბაქიძე კომისიის წევრი                                    
32 3 თინათინ ფსუტური კომისიის წევრი                                    
32 3 არჩილ ბეროზაშვილი მოადგილე                                          

32 4 მარინე ფადიური კომისიის თავმჯდომარე                              
32 4 თეა გოგიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 4 ნინო მელიქიძე კომისიის წევრი                                    
32 4 თამარ დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 4 ნინო ლაფაჩი კომისიის წევრი                                    
32 4 დაურხან ქალდანი კომისიის წევრი                                    
32 4 ლილი რუსიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 4 ნანა ფრანგულიანი კომისიის წევრი                                    
32 4 ნინო კვარიანთაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 4 ეკატერინე კოშორიძე კომისიის წევრი                                    
32 4 ნუნუ მერებაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 4 თინათინ მიხანაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 4 ქეთევან ვანიშვილი მოადგილე                                          

32 5 ნიკოლოზ ნასყიდაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 5 მარინე გენგიური კომისიის მდივანი                                  
32 5 ხათუნა მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 5 სოფიო გოგატიშვილი კომისიის წევრი                                    



32 5 ხათუნა ჩიტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 5 ნანა მუსერიძე კომისიის წევრი                                    
32 5 დალი ლომსაძე კომისიის წევრი                                    
32 5 ეკატერინე კარელიძე კომისიის წევრი                                    
32 5 ნანა დუგლაძე კომისიის წევრი                                    
32 5 მარიამ ზუმბულიძე კომისიის წევრი                                    
32 5 ინგა ტარიელაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 5 თინათინ წერეთელი კომისიის წევრი                                    
32 5 თინათინ ჯაფარიძე მოადგილე                                          

32 6 ლალი მშვიდობაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 6 ეკატერინე ილარიშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 6 თამარი ლალიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 6 ნათია მაყიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 6 ელენე ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    
32 6 გრიგოლ კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
32 6 ხათუნა გორგაძე კომისიის წევრი                                    
32 6 ზაურ არუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 6 რიტა გნოლიძე კომისიის წევრი                                    
32 6 ქეთევან თოდაძე კომისიის წევრი                                    
32 6 მარინე ხარაიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 6 ქეთევან გორგიშელი მოადგილე                                          

32 7 თამარ ზურაბაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 7 ინგა პაპიძე კომისიის მდივანი                                  
32 7 ხათუნა კაკაურიძე კომისიის წევრი                                    
32 7 ნონა ბორცვაძე კომისიის წევრი                                    
32 7 ავთანდილ მებადური კომისიის წევრი                                    
32 7 ლელა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
32 7 ნინო ჭოჭუა კომისიის წევრი                                    
32 7 ხათუნა ანანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 7 ლევან აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 7 გურამ ბაბუნიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 7 ლაურა ელიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 7 მიხეილ ვანიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 7 მერაბი კარიჭაშვილი მოადგილე                                          

32 8 ნანსი მუშკუდიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 8 თეა ომაძე კომისიის მდივანი                                  



32 8 მიხეილ თვაური კომისიის წევრი                                    
32 8 სოფიო კახიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 8 კახაბერ ჩოგოვაძე კომისიის წევრი                                    
32 8 ლია მახარაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 8 ქეთევან თულაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 8 ლეილა ამირხანიანი კომისიის წევრი                                    
32 8 ლენა გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 8 ლაურა ფეიქრიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 8 ირინე ყაზარაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 8 ნინო წკრიალაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 8 ნინო ცარულაშვილი მოადგილე                                          

32 9 გიორგი მშვიდობაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 9 მარინე თედიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 9 ალექს სანდოძე კომისიის წევრი                                    
32 9 თამარ თვაური კომისიის წევრი                                    
32 9 თამარ კვირიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 9 მაია მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
32 9 გია კოტეტიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 9 ხათუნა ამირხანაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 9 ეკატერინე აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 9 ასმათი ბეკურიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 9 გიორგი იორამაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 9 მარიამ პაპიძე კომისიის წევრი                                    
32 9 გერონტი ნაფიშვილი მოადგილე                                          

32 10 თამარი სახლთხუციშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 10 ინგა გოცირიძე კომისიის მდივანი                                  
32 10 ნინო ჩიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 10 მერი მამესწარაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 10 ნინო გერმანოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 10 ვაჟა გიგაია კომისიის წევრი                                    
32 10 ქეთევან წიწიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 10 ანი დათუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 10 ანა გუნდიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 10 ნინო მცურავიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 10 ეკატერინე ტლაშაძე კომისიის წევრი                                    
32 10 ეკატერინე ქუთათელაძე კომისიის წევრი                                    
32 10 ციცინო მჭედლიძე მოადგილე                                          



32 11 მარიამ შარიქაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 11 ნინო ქალიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 11 ლელა ლაცაბიძე კომისიის წევრი                                    
32 11 მარიამ ტატალაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 11 ზაურ როსტომაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 11 მედეა ორჯონიკიძე კომისიის წევრი                                    
32 11 ელენე ტურაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 11 თამარ დესპოტაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 11 მარინა ვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 11 უშანგი ვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 11 თამარ თამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 11 ეკატერინე ჩაჩანიძე კომისიის წევრი                                    
32 11 ტრისტან ბედუკაძე მოადგილე                                          

32 12 თამარი ელიზბარაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 12 ლეილა ბერიანიძე კომისიის მდივანი                                  
32 12 მარინე მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
32 12 თინათინ ბარბაქაძე-ზანაძე კომისიის წევრი                                    
32 12 რევაზ დაფქვიაშვილი კომისიის წევრი                                    

32 12 ალექსანდრე ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
32 12 ლალი დოლიძე კომისიის წევრი                                    
32 12 ეკატერინე ამირხანაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 12 მანია გოგიძე კომისიის წევრი                                    
32 12 სოფიკო გოქაძე კომისიის წევრი                                    
32 12 ლანა იორამაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 12 თამარ ხუროშვილი კომისიის წევრი                                    
32 12 თეონა ნასყიდაშვილი მოადგილე                                          

32 13 ნიკა მარკოზაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              

32 13 მირანდუხტ ვარძელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 13 ანა ჩუტკერაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 13 მანანა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
32 13 დალი ბურძენიძე კომისიის წევრი                                    
32 13 მაია მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
32 13 თეა ყანჩაველი კომისიის წევრი                                    



32 13 ალექსანდრე ხარაიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 13 ნანა კაცაძე კომისიის წევრი                                    
32 13 მარიამ თეთრუაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 13 ეკატერინე ჯალაბაძე კომისიის წევრი                                    
32 13 მარიამ მაისურაძე მოადგილე                                          

32 14 ქეთევან ხვადაგაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 14 ნინო ქენქაძე კომისიის მდივანი                                  
32 14 ლევან ხუროშვილი კომისიის წევრი                                    
32 14 ვალერიანი მაყიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 14 მანანა სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    
32 14 სოფიო ღვალაძე კომისიის წევრი                                    
32 14 მარინე სამნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 14 ხატია კვიტატიანი კომისიის წევრი                                    
32 14 ნანული მანჩხაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 14 მაია ნინოშვილი კომისიის წევრი                                    
32 14 მაია საური კომისიის წევრი                                    
32 14 ნინო ჩოჩიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 14 ხათუნა ტეტუნაშვილი მოადგილე                                          

32 15 მაია ვანიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 15 მანანა ბერაძე კომისიის მდივანი                                  
32 15 ჟანა თანდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 15 ანი როინაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 15 ბექა დოლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 15 ანა ხინჩიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 15 ნინო ნადიბაიძე კომისიის წევრი                                    
32 15 მანანა სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
32 15 ნინო ახალკაცი კომისიის წევრი                                    
32 15 მარინე გოგნაძე კომისიის წევრი                                    
32 15 ნანა ცოტნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 15 გვანცა ხახუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 15 მანანა მელაძე მოადგილე                                          

32 16 შორენა გოგოლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 16 მაია ქოქაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 16 ქეთევან ზაქარაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 16 ნინო ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    



32 16 რობიზონ ჭოხონელიძე კომისიის წევრი                                    
32 16 მაია კახობერაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 16 გვანცა ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
32 16 ეკატერინე ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
32 16 ამირან დადიანიძე კომისიის წევრი                                    
32 16 მაია ვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 16 ნატო შაქარაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 16 თამარ ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 16 გია მაისურაძე მოადგილე                                          

32 17 მაია ალექსიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 17 ნატალია შოშიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 17 ლევან ბაგრი კომისიის წევრი                                    
32 17 ანი ნასყიდაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 17 ირინე სვიანაძე კომისიის წევრი                                    
32 17 დავით გიგაური კომისიის წევრი                                    
32 17 ნატო ზადიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 17 ნინო ოლგესაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 17 გიორგი გოფოძე კომისიის წევრი                                    
32 17 ნინო გოგინაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 17 სოფიო ვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 17 არჩილ ოლგესაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 17 გელა ჯებისაშვილი მოადგილე                                          

32 18 რუსუდან გუგულაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 18 ნელი ნაოჭაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 18 ლარისა ინაური კომისიის წევრი                                    
32 18 ნონა მაზმიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 18 ნაზიკო არაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 18 ლია გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 18 თამაზ ჭონიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 18 ცირა თაყნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 18 ნანა ბერძენიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 18 ირინა ზუბაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 18 ნათია ფხაკაძე კომისიის წევრი                                    
32 18 მაია ხათაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 18 მარინე ბოკუჩავა მოადგილე                                          

32 19 ნოდარ მელქაძე კომისიის თავმჯდომარე                              



32 19 ნატალია მარეხაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 19 ბექა ტოლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 19 მზევინარი კობახიძე კომისიის წევრი                                    
32 19 ელიზა გერმანოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 19 ლელა სამადალაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 19 მარიამ გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
32 19 ქეთევან ბუჯიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 19 პაშა კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
32 19 თამარ დაბრუნდაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 19 ბაკურ კაიშაური კომისიის წევრი                                    
32 19 ნიკოლოზ ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
32 19 სოფიო ბერიანიძე მოადგილე                                          

32 20 თამარ კოშორიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 20 მარიამ ნინიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 20 სოფიო ძამანაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 20 ირმა ღოღაძე კომისიის წევრი                                    
32 20 გიორგი გორგაძე კომისიის წევრი                                    
32 20 თამარ ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
32 20 გვანცა გაგლოშვილი კომისიის წევრი                                    
32 20 გვანცა ანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 20 გიორგი ბალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 20 თამარ ახალბედაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 20 სოფიო ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
32 20 ეთერ მამაცაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 20 ქეთევან სარაული მოადგილე                                          

32 21 თენგიზ კოდალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 21 ლალი ლალიშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 21 ნუნუ თეთრუაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 21 თეონა დარბაიძე კომისიის წევრი                                    
32 21 ნინო ღაზაძე კომისიის წევრი                                    
32 21 ივანე მარანელი კომისიის წევრი                                    
32 21 ანა მანველიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 21 ნინო ჩოხელი კომისიის წევრი                                    
32 21 ქეთევანი ანტონიძე კომისიის წევრი                                    
32 21 ზურაბი კარელიძე კომისიის წევრი                                    
32 21 ლეილა რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
32 21 გვანცა ყველაშვილი კომისიის წევრი                                    



32 21 დოდო კურტანიძე მოადგილე                                          

32 22 ნინო წიკლაური კომისიის თავმჯდომარე                              
32 22 მედეა გამისონია კომისიის მდივანი                                  
32 22 თეა მძინარიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 22 ქეთევან ჩალაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 22 ტარიელ კედელაძე კომისიის წევრი                                    
32 22 თამარ იასამნიძე კომისიის წევრი                                    
32 22 ანი ჩაჩანიძე კომისიის წევრი                                    
32 22 ირინე მახარაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 22 ირინე ბერუჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 22 მარინა ქილიფთარი კომისიის წევრი                                    
32 22 ბაქარ ჩიხრაძე კომისიის წევრი                                    
32 22 გიორგი ჩუტკერაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 22 თამარ ჯოლბორდი მოადგილე                                          

32 23 ზვიად ვანიევი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 23 მარიამ გულიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 23 ლიანა ნერგაძე კომისიის წევრი                                    
32 23 თამარ სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
32 23 თეა ტოლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 23 ზურაბ მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
32 23 დავით ხუბულური კომისიის წევრი                                    
32 23 ირმა გოგალაძე კომისიის წევრი                                    
32 23 თეა ვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 23 მაია თევდორაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 23 ვენერა კიკოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 23 ლელა ტეფნაძე კომისიის წევრი                                    
32 23 ოლია ჭალიძე მოადგილე                                          

32 25 ესტატე მიხანაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 25 მზია ვალიევი კომისიის მდივანი                                  
32 25 მზია ბუთხუზი კომისიის წევრი                                    
32 25 ნატო ლოთიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 25 დავით რამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 25 ნათია ჩოჩიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 25 გულნარა ბზიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 25 თამაზ გოლოშვილი კომისიის წევრი                                    
32 25 ნანა ამირიძე კომისიის წევრი                                    



32 25 ირმა ბზიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 25 ლელა ზერეკიძე კომისიის წევრი                                    
32 25 თამარ ქარელი კომისიის წევრი                                    
32 25 მერაბ ჯიოშვილი მოადგილე                                          

32 26 მანანა ონიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 26 ჟანა მძინარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 26 ირმა კუსრაევი კომისიის წევრი                                    
32 26 შალვა დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 26 აზა მირუაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 26 ირმა ქობლიანიძე კომისიის წევრი                                    

32 26 ალექსანდრე ვანიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 26 გივი შავდათუაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 26 თეიმურაზ ჭიღლაძე კომისიის წევრი                                    
32 26 ლუბოვ ნუცუბიძე კომისიის წევრი                                    
32 26 მაია შავდათუაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 26 ნინო შავდათუაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 26 ნინო ბარნაბიშვილი მოადგილე                                          

32 27 ჯანდიერ მახარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 27 თამარ ირემაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 27 მაია ვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 27 მზია კარელიძე კომისიის წევრი                                    
32 27 ტარიელ ხუბულური კომისიის წევრი                                    
32 27 ჯემალ თეზელაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 27 ხათუნა ესიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 27 მირიან პაპუაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 27 მიხეილ ჭეჭელაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 27 მზია ბედოშვილი კომისიის წევრი                                    
32 27 გენად ბზიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 27 ნინო ჩოჩიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 27 ნინო ცეცხლაძე მოადგილე                                          

32 28 მალხაზ ელიაური კომისიის თავმჯდომარე                              
32 28 ელზა ბუნტური კომისიის მდივანი                                  
32 28 ნინო ელიაური კომისიის წევრი                                    

32 28 ალექსანდრე ანდღულაძე კომისიის წევრი                                    



32 28 ამალია აბუაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 28 გია გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 28 ტარიელი ბოლოთაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 28 გიორგი ტერუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 28 იზოლდა არბოლიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 28 ლამარა ბალამწარაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 28 ნინო თომაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 28 ხათუნა კარელიძე კომისიის წევრი                                    
32 28 ვლადიმერ შუღლიაშვილი მოადგილე                                          

32 29 გია ჩიხლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 29 ლია ყანდორელაშვილი კომისიის მდივანი                                  

32 29 ალექსანდრე ვათიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 29 გიორგი სუხიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 29 ნიკა ლიჩელი კომისიის წევრი                                    
32 29 მაყვალა ჭიღლაძე კომისიის წევრი                                    
32 29 ფატიმა ტიელიძე კომისიის წევრი                                    
32 29 ილია ჭიღლაძე კომისიის წევრი                                    
32 29 ივანე ბესიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 29 ივანე კოჩუაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 29 გელა მაზანაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 29 ზურაბ ტიელიძე კომისიის წევრი                                    
32 29 გიული ბალიაშვილი მოადგილე                                          

32 30 სოლომონ რჩეულიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 30 ნანი ნეფარიძე კომისიის მდივანი                                  
32 30 ლერი კოჩუაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 30 ვიქტორ შავშიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 30 ელგუჯა ვაშაგაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 30 თეა რჩეულიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 30 გელა ქონიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 30 თამაზ უკანწყაროელი კომისიის წევრი                                    
32 30 ალექსი ეცადაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 30 მარინე ოზგებიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 30 თემურ გენგიური მოადგილე                                          

32 31 შალვა საბაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 31 დავით გოგშელიძე კომისიის მდივანი                                  



32 31 ნინო სტეფანიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 31 მალხაზ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
32 31 ირაკლი ქონიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 31 ასმათ ყაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 31 ჯუმბერ სეხნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 31 მარიამი საბაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 31 მაგული ბიბილური კომისიის წევრი                                    
32 31 მარიამ ემელიანოვი კომისიის წევრი                                    

32 31 კონსტანტინე ჩიტუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 31 ლამზირა ცაციაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 31 შორენა რჩეულიშვილი მოადგილე                                          

32 32 გიორგი გიგაური კომისიის თავმჯდომარე                              
32 32 ხატია ნიაზაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 32 ავთანდილ ფალელაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 32 ჯულიეტა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
32 32 ნანი ბიბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 32 ზურაბ ფსუტური კომისიის წევრი                                    
32 32 იზოლდა მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 32 ელზა გიგაური კომისიის წევრი                                    
32 32 ანჟელა არუთუნიანი კომისიის წევრი                                    
32 32 ნანა ზუმბულიძე კომისიის წევრი                                    
32 32 მაიზერ თოფჩიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 32 ნანა ხურციძე კომისიის წევრი                                    
32 32 ნინო გიგაური მოადგილე                                          

32 33 ნანი ქარელიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 33 ნინო წითურაული კომისიის მდივანი                                  
32 33 ბეჟან მეზვრიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 33 გიორგი ყაყიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 33 თამაზ ქარელიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 33 თეონა ყაყიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 33 თინათინ ღარიბაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 33 მარინე თევზაძე კომისიის წევრი                                    
32 33 თინათინ ილურიძე კომისიის წევრი                                    
32 33 შორენა მამუკელაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 33 ცირა ქობულაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 33 ია ყოლბაია კომისიის წევრი                                    



32 33 ელენე ფსუტური მოადგილე                                          

32 34 შალვა ტერმაკოზაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 34 ლელა ფალელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 34 გია მერებაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 34 არტემა მერებაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 34 თათია უმეკაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 34 ქართლოს ქარელიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 34 ზვიად მელაძე კომისიის წევრი                                    
32 34 ეკატერინე თანდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 34 ვენერა გოგილაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 34 იუზა მარღიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 34 იაკობ ტერტერაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 34 ქეთევან ჭოჭელი კომისიის წევრი                                    
32 34 ნანული ცარელაშვილი მოადგილე                                          

32 35 მარიამი ბაბიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 35 თამარ გალაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 35 რევაზი დათაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 35 ეკატერინე იოსებიძე კომისიის წევრი                                    
32 35 დალილა ბერძნიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 35 ალექსი კოჩუაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 35 რუსუდან მოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 35 ვეფხვია ახალკაცი კომისიის წევრი                                    
32 35 ნათია ახალკაცი კომისიის წევრი                                    
32 35 მაგდა იოსებიძე კომისიის წევრი                                    
32 35 ემმა შაქაროვი კომისიის წევრი                                    
32 35 მაგული ცაციაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 35 ბადრი იოსებიძე მოადგილე                                          

32 36 გიორგი მჭედლიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 36 ია ყველაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 36 ტარიელ თინიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 36 თამილა შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
32 36 მარინე ხახიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 36 გურამ გარსიძე კომისიის წევრი                                    
32 36 ლუბა ვანიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 36 ელგუჯა ზარხოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 36 ლანა გაზაშვილი კომისიის წევრი                                    



32 36 ლედი მიხანაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 36 თამაზ ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
32 36 შალვა ცომაია კომისიის წევრი                                    
32 36 თამარ ბზიშვილი მოადგილე                                          

32 37 გიორგი დვალიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 37 ნანა ქერდიყოშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 37 გია შატაკიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 37 შალვა ყველაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 37 გოჩა ყველაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 37 ნიკოლოზ ვანიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 37 ნინო ვანიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 37 ზაზა წიქარიძე კომისიის წევრი                                    
32 37 თენგიზ დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 37 ქრისტინე თოფჩიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 37 კობა პეტრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 37 ვახტანგ შერმადინი კომისიის წევრი                                    
32 37 რობიზონ ქოქაშვილი მოადგილე                                          

32 38 ირაკლი ბარიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 38 თამარ მძინარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 38 ზურაბ ბოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 38 სოფიო ბოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 38 ქეთევან სოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 38 იოსებ მძინარაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 38 გიორგი ნასყიდაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 38 იოსებ გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
32 38 ემზარ მინდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 38 ციური მინდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 38 სოფიკო მძინარაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 38 თამარი სოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 38 ლიკა მუმლაძე მოადგილე                                          

32 39 შორენა ჩალაური კომისიის თავმჯდომარე                              
32 39 ლიანა ბორცვაძე კომისიის მდივანი                                  
32 39 ალიკა ჯალაბაძე კომისიის წევრი                                    
32 39 ვანო ბასანიძე კომისიის წევრი                                    
32 39 ზურაბ სოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 39 მურმან ბადაშვილი კომისიის წევრი                                    



32 39 ნინო ჯოჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 39 ზაზა თეთვაძე კომისიის წევრი                                    
32 39 გრიგოლ მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
32 39 გიორგი ლომოური კომისიის წევრი                                    
32 39 მედეა ჯალაბაძე მოადგილე                                          

32 40 ფიქრია მეგრელიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 40 ეთერ მეტრეველი კომისიის მდივანი                                  
32 40 მაკა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
32 40 ელენე ნახუცრიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 40 ირმა მაჩაბელი კომისიის წევრი                                    
32 40 ქეთევან მეხეშიძე კომისიის წევრი                                    
32 40 ცისანა დათაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 40 გიორგი აბულაძე კომისიის წევრი                                    
32 40 ქეთევან ბერკაცაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 40 ქეთევან მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 40 მანანა ურჯუმელაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 40 თეიმურაზ ხვედელიძე კომისიის წევრი                                    
32 40 ლალი ვანიშვილი მოადგილე                                          

32 41 თამარ ყულიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 41 თამარ ხუციშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 41 ხათუნა ფალელაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 41 ზურაბ მდინარიძე კომისიის წევრი                                    
32 41 თინათინ ინაური კომისიის წევრი                                    
32 41 დავით მურადაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 41 მალხაზ ბერკაცაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 41 ყაზბეგ მურადაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 41 ჯაბა ნაცვლიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 41 ლიანა მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 41 თამარ ტიელიძე კომისიის წევრი                                    
32 41 ეთერ შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
32 41 მარეხ ბაბუნიშვილი მოადგილე                                          

32 42 ნინო მსხალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 42 მაია ბოჭორიშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 42 მერაბ ნერგაძე კომისიის წევრი                                    
32 42 გიორგი ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
32 42 გიორგი ბეშკენაშვილი კომისიის წევრი                                    



32 42 ლილი ბალახაძე კომისიის წევრი                                    
32 42 დიმიტრი ბაბუციძე კომისიის წევრი                                    
32 42 ალბერტ სუხიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 42 გულნარა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
32 42 მეგი კოკაური კომისიის წევრი                                    
32 42 ნუნუ კოპაძე კომისიის წევრი                                    
32 42 ანასტასია ხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 42 თეა ხიზანიშვილი მოადგილე                                          

32 43 ჟუჟუნა ნასყიდაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 43 მერი ბეჟანიშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 43 მერი მოგელაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 43 ნათელა ბოჭორაძე კომისიის წევრი                                    
32 43 გურამ აბაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 43 გელა შარვაშიძე კომისიის წევრი                                    
32 43 ნინო ბერკაცაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 43 იოსებ ჯომარდაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 43 ლიანა ვალიევი კომისიის წევრი                                    
32 43 ქეთევან ბაბუნიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 43 მედიკო ნასყიდაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 43 მალხაზ ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
32 43 ვალერიან ტარუაშვილი მოადგილე                                          

32 44 ნარგიზა აბულაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 44 მაია ჩიხლაძე კომისიის მდივანი                                  
32 44 ეკა ელიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 44 ლელა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
32 44 დალი გოგიძე კომისიის წევრი                                    
32 44 გალინა ბაიზიანი კომისიის წევრი                                    

32 44 კონსტანტინე ყანჩაველი კომისიის წევრი                                    
32 44 ზაქრო სამადალაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 44 ბაბრია ელიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 44 გიორგი ნასყიდაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 44 ლავრენტი რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
32 44 გიმერ შიუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 44 მარინე ვართუმაშვილი მოადგილე                                          

32 45 ნუნუ ცერცვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              



32 45 მარიამ რაზმაძე კომისიის მდივანი                                  
32 45 გიორგი აწკარუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 45 ნინო ჩიკოიძე კომისიის წევრი                                    
32 45 ამირან ბერიანიძე კომისიის წევრი                                    
32 45 კახა სამადალაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 45 აზა ნადიბაიძე კომისიის წევრი                                    
32 45 ეკატერინე კოპაძე კომისიის წევრი                                    
32 45 დავითი გიგაური კომისიის წევრი                                    
32 45 შალვა გიგაური კომისიის წევრი                                    
32 45 ნატალია რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
32 45 მიხეილ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
32 45 ცირა აწკარუნაშვილი მოადგილე                                          

32 46 ვალოდია კვიწინაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 46 ლია მაზანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 46 ეკა შიუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 46 ყარამან ბერიანიძე კომისიის წევრი                                    
32 46 რაჟდენ გოგიძე კომისიის წევრი                                    
32 46 სოფიო ზაუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 46 ნელი სამადალაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 46 ვაჟა წიკლაური კომისიის წევრი                                    
32 46 დავით ბიძინაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 46 ეკატერინე ბიძინაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 46 შორენა გოგიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 46 ლელა ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
32 46 ანერი სამადალაშვილი მოადგილე                                          

32 47 სულიკო მოსიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 47 ვასილ ანანიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 47 გიორგი დოთიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 47 ოთარ მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
32 47 თამაზ ხუტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 47 დავით თაყაძე კომისიის წევრი                                    
32 47 ქეთევან კორაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 47 ნიკოლოზ თომაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 47 ზურაბ დოთიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 47 აბრამ თაყაძე კომისიის წევრი                                    
32 47 გოჩა პაპიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 47 გიორგი ტიელიძე კომისიის წევრი                                    



32 47 სოსო მაღალდაძე მოადგილე                                          

32 48 ნათია მაჭარაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 48 მარიამი ხარიბეგაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 48 ესტატე ღოლიჯაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 48 მზია ბერიანიძე კომისიის წევრი                                    
32 48 რუსუდან მამუჩარაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 48 ნინო აკოფაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 48 შორენა მარტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 48 თამარ სეხნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 48 თეა არჩუაძე კომისიის წევრი                                    
32 48 მარინე ფირუაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 48 ეკატერინე ჭალიძე კომისიის წევრი                                    
32 48 ოლია ხარხელი კომისიის წევრი                                    
32 48 ლიანა ხარიბეგაშვილი მოადგილე                                          

32 49 ნონა ხარიბეგაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 49 ზურაბ ხარიბეგაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 49 გიორგი გაბინაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 49 გიული ჯაყელი კომისიის წევრი                                    
32 49 რევაზ გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 49 ეკატერინე მენაბდიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 49 ნატო ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
32 49 ნონა ხარიბეგაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 49 ნუნუ ადუაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 49 გიორგი აკოფაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 49 გიორგი სუხიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 49 ზვიად სუხიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 49 ლია ბოჭორიშვილი მოადგილე                                          

32 50 თამარ ტეტუნაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 50 რიმა აბაიაძე კომისიის მდივანი                                  
32 50 ნოდარ მეზვრიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 50 ნინო ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 50 ეკა მეზვრიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 50 ნათია მეზვრიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 50 ია ღვინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 50 გიორგი გოგალაძე კომისიის წევრი                                    
32 50 რუსუდან ჭალიძე კომისიის წევრი                                    



32 50 ეთერ იორამაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 50 გაიოზ ღოლიჯაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 50 ხათუნა ღოლიჯაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 50 ბიჭიკო მეზვრიშვილი მოადგილე                                          

32 51 შალვა გორგიშელი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 51 ლელა კაპანაძე კომისიის მდივანი                                  
32 51 ლევან ბიძინაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 51 გიორგი ედიშერაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 51 რომან გორგიშელი კომისიის წევრი                                    
32 51 მალხაზ ბაიაძე კომისიის წევრი                                    
32 51 ელიზა ყაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 51 ქეთევან ბუთხუზი კომისიის წევრი                                    
32 51 ზაზა ჩალაური კომისიის წევრი                                    
32 51 ხათუნა გუდაძე კომისიის წევრი                                    
32 51 ნინო მარიამიძე კომისიის წევრი                                    
32 51 ეკა ჩალაური კომისიის წევრი                                    
32 51 ირმა მახარაშვილი მოადგილე                                          

32 52 მარინე მარიამიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 52 ცირა რჩეულიშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 52 ვლადიმერ ბიძინაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 52 კობა მარიამიძე კომისიის წევრი                                    
32 52 ციური ჩოხელი კომისიის წევრი                                    
32 52 რუსუდან კილაძე კომისიის წევრი                                    
32 52 ედუარდ ნადიბაიძე კომისიის წევრი                                    
32 52 ხათუნა საღირაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 52 ნიკა რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
32 52 ნათია ასკილაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 52 ლია გაბლიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 52 ქეთევან ჩალაური კომისიის წევრი                                    
32 52 რამაზ გვიმრაძე მოადგილე                                          

32 53 გიორგი მისირელი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 53 მადლენ კვინიკაძე კომისიის მდივანი                                  
32 53 ვეფხვია კოლოტაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 53 ლელა ლაფაჩი კომისიის წევრი                                    
32 53 ლენა თენაძე კომისიის წევრი                                    
32 53 ბადრი ელიკაშვილი კომისიის წევრი                                    



32 53 ქეთევან ელიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 53 თამაზ ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
32 53 ვახტანგ კოლოტაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 53 მარიკა მახარაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 53 ლიზიკო შავლოხაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 53 ხათუნა ხიზანიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 53 კობა ძაბახიძე მოადგილე                                          

32 54 ნინიკო ილურიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 54 ასმათ ტალახაძე კომისიის მდივანი                                  
32 54 ნიკოლოზ ალხაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 54 კახა ხარხელი კომისიის წევრი                                    
32 54 თამარ დათუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 54 გიორგი ბეგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 54 ირაკლი გასიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 54 ეკატერინე ინაური კომისიის წევრი                                    
32 54 ლია კორინთელი კომისიის წევრი                                    
32 54 შორენა გამხუაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 54 მაია მარკოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 54 გოჩა ტურაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 54 ნინო ჩიტიშვილი მოადგილე                                          

32 55 მანანა სუხიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 55 ოფელია უმეკაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 55 ნანა აფციაური კომისიის წევრი                                    
32 55 შალვა კოჭლაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 55 მაკა ლიჩელი კომისიის წევრი                                    
32 55 მიხეილ ჯინისიანი კომისიის წევრი                                    
32 55 დავით წიკლაური კომისიის წევრი                                    
32 55 ეკატერინე მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
32 55 თენგიზ ელიაური კომისიის წევრი                                    
32 55 თინათინ მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 55 თამარ რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
32 55 ლიანა ფსუტური კომისიის წევრი                                    
32 55 ვენერა ასკილაშვილი მოადგილე                                          

32 56 მაგული ბესიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 56 ლალი ზურიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 56 ანდრო ცერაძე კომისიის წევრი                                    



32 56 მაია მახათაძე კომისიის წევრი                                    
32 56 იოსებ ღონენაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 56 გიორგი ნასყიდაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 56 გიგა მაზანაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 56 მანანა ადუაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 56 მაკა სუხიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 56 აკაკი ტერუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 56 ეკა ტიელიძე კომისიის წევრი                                    
32 56 თამილა ცარიელაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 56 გივი ტურაშვილი მოადგილე                                          

32 57 რობერტ ნაზარაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 57 ლაშა შიუკაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 57 ანი ნაზარაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 57 ლეილა ლიჩელი კომისიის წევრი                                    
32 57 ნუკრი იჩქითი კომისიის წევრი                                    
32 57 ვახტანგ კეთილაძე კომისიის წევრი                                    
32 57 მანანა ინაური კომისიის წევრი                                    
32 57 ფოთოლა ბესიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 57 ზურაბ გიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 57 თეა იორამაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 57 იოსებ სონიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 57 გიორგი შიუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 57 იური მუნჯიშვილი მოადგილე                                          

32 58 თამარ ლომსაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 58 თამარ მეტრეველი კომისიის მდივანი                                  
32 58 სულიკო გოგიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 58 ნინო მინდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 58 ნინო ძიმისტარაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 58 ვლადიმერ გვიმრაძე კომისიის წევრი                                    
32 58 ციური დარბუაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 58 ციცინო ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 58 თამარ კანდელაკი კომისიის წევრი                                    
32 58 თინათინ ლაზარაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 58 მაია ლაზარაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 58 მამუკა ნემსაძე კომისიის წევრი                                    
32 58 ნინო გვარაძე მოადგილე                                          



32 59 ნანა ოქროშიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 59 ნინო იმერლიშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 59 გიორგი მაზიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 59 ნანა გასიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 59 მაია რამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 59 ნანა დოკაძე კომისიის წევრი                                    
32 59 თეონა კაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 59 ნუნუ ასტამაძე კომისიის წევრი                                    
32 59 სოფიკო გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
32 59 ელგუჯა კაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 59 ლეილა კაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 59 სონია ტოლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 59 თამარ მაზმიშვილი მოადგილე                                          

32 60 ნონა პაპიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 60 ანა ჭონიშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 60 ნინო მამუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 60 ლალი ლომიძე კომისიის წევრი                                    
32 60 ლამზირა ტყაბლაძე კომისიის წევრი                                    
32 60 ხათუნა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 60 თამუნა კაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 60 დათო ვანიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 60 ლელა ბალახაძე კომისიის წევრი                                    
32 60 ხათუნა ბალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 60 გვანცა კურტანიძე კომისიის წევრი                                    
32 60 სერგო ჭონიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 60 რუსუდან ოქროშიაშვილი მოადგილე                                          

32 61 მანანა არჩუაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 61 მაია მიხანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 61 თინა ანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 61 როზა მაზმიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 61 ნანა წერეთელი კომისიის წევრი                                    
32 61 სოფიკო მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 61 თეონა რეზრიჩენკო კომისიის წევრი                                    
32 61 გიორგი ლაფაჩი კომისიის წევრი                                    
32 61 ნათია კილაძე კომისიის წევრი                                    
32 61 მზია ლაფაჩი კომისიის წევრი                                    



32 61 მარინე მირუაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 61 ელიზა ჭუჭყიანი კომისიის წევრი                                    
32 61 ლალი ჯალალი მოადგილე                                          

32 62 მამუკა ბუჩუკური კომისიის თავმჯდომარე                              
32 62 ანა სამადაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 62 მანონი დათუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 62 ნონა კეკოშვილი კომისიის წევრი                                    
32 62 დავით დოკაძე კომისიის წევრი                                    
32 62 აჩიკო ბუჩუკური კომისიის წევრი                                    
32 62 იასონ დეკანოსიძე კომისიის წევრი                                    
32 62 ზურაბ ტეხური კომისიის წევრი                                    
32 62 ნანი ბუჩუკური კომისიის წევრი                                    
32 62 ნელი მაზმიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 62 ქეთევან ფარცხალაძე კომისიის წევრი                                    
32 62 ვასილ ხმიადაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 62 მედეია თათანაშვილი მოადგილე                                          

32 63 თამარ ქებაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 63 მაია ნადირაძე კომისიის მდივანი                                  
32 63 თემურ ტეტუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 63 ლაშა კახიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 63 ეთერ კასრაძე კომისიის წევრი                                    
32 63 ხათუნა კასრაძე კომისიის წევრი                                    
32 63 რუსუდან სუხიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 63 ვალერიან ტეხური კომისიის წევრი                                    
32 63 იოსებ დედანაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 63 გიორგი კახიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 63 ნონა მოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 63 თამარ ტეტუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 63 ნინო მოსიაშვილი მოადგილე                                          

32 64 სევერიან ქარელი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 64 ნელი შეღვიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 64 ირინე ნანიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 64 ხათუნა რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
32 64 ლალი გიგუაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 64 ნიკოლოზ გიგუაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 64 ბელა მარანელი კომისიის წევრი                                    



32 64 მარიამ ტეხური კომისიის წევრი                                    
32 64 მარიამ ნიქაბაძე კომისიის წევრი                                    
32 64 ნიკოლოზ დათებაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 64 მანანა მიქაბერიძე კომისიის წევრი                                    
32 64 დალი ხახუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 64 მამუკა ხახუტაშვილი მოადგილე                                          

32 65 სოფიო ტაბატაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 65 მარიამ ჩიხლაძე კომისიის მდივანი                                  
32 65 იაგო კოშუაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 65 კობა კობახიძე კომისიის წევრი                                    
32 65 ილია სომხიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 65 ნინო საბიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 65 დავით თულაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 65 ნუგზარ კვიტატიანი კომისიის წევრი                                    
32 65 გულნაზ მოხევიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 65 ნანა ტატიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 65 ნინო ტატიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 65 დავით ჯახველაძე კომისიის წევრი                                    
32 65 ედუარდ ტატიშვილი მოადგილე                                          

32 66 გიორგი საათაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 66 ქეთევან ეცადაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 66 ბონდო ბიძიონაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 66 ლევან ბოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 66 შალვა გოგშელიძე კომისიის წევრი                                    
32 66 ოლღა გაგიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 66 ნიკოლოზ დარჩიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 66 გიორგი მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
32 66 მარგალიტა აზალაძე კომისიის წევრი                                    
32 66 თამაზ მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
32 66 ლეილა მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
32 66 ლალი მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 66 ზაურ მელაძე მოადგილე                                          

32 67 გივი სადაღაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 67 ანასტასია მამისაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 67 დათო მეჩითიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 67 ნათია აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    



32 67 როლანდ მელაძე კომისიის წევრი                                    
32 67 გურამ კლდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 67 ლექსო ალექსიძე კომისიის წევრი                                    
32 67 ნინო გელიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 67 თამილა გურგენაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 67 გელა ავანაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 67 ლელა მირუაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 67 ანა ცერაძე კომისიის წევრი                                    
32 67 ტარიელი მამისაშვილი მოადგილე                                          

32 68 თეიმურაზ გალუსტაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 68 ელიზა პაპიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 68 ნათია ფერსაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 68 თეონა პატუაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 68 ლაშა ჯანეზაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 68 ავთანდილ მამისაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 68 რუსუდან ყანჩაველი კომისიის წევრი                                    
32 68 მანანა ჯაშაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 68 ნინო ლაშქარაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 68 შორენა იორამაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 68 მარინე ლომინაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 68 რუსუდან მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 68 ნინო ხეჩუაშვილი მოადგილე                                          

32 69 ინგა მელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 69 თეა დოკაძე კომისიის მდივანი                                  
32 69 ლაშა წკრიალაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 69 ლალი დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 69 ბადრი მიდოდაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 69 ემზარ ჭონიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 69 ნაირა ბუთხუზი კომისიის წევრი                                    
32 69 როინ ფსუტური კომისიის წევრი                                    
32 69 ბესიკ თვაური კომისიის წევრი                                    
32 69 ზურაბ წკრიალაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 69 ცირა წკრიალაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 69 თამაზ ხარხელი კომისიის წევრი                                    
32 69 ელიზა კუსრაძე მოადგილე                                          

32 70 როინ ადიკაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              



32 70 ნუნუ ჯერანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 70 ნინა ხუროშვილი კომისიის წევრი                                    
32 70 თეა ჭაბუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 70 მაია ღურწკაია კომისიის წევრი                                    
32 70 ლილი ფიცხელაური კომისიის წევრი                                    
32 70 ხათუნა ხაჩიური კომისიის წევრი                                    
32 70 რომან გამრეკელაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 70 ვახტანგ ბატონისაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 70 იამზე კურმაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 70 ელდარ მუზაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 70 ვეფხია ჯერანაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 70 რამაზ საბიაშვილი მოადგილე                                          

32 71 ასმათ პატარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 71 თამაზ ხუციშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 71 იზო მაზმიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 71 ნატო პეტახჩიანი კომისიის წევრი                                    
32 71 მარინე პაპუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 71 გიორგი ბეშკენაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 71 გიორგი მთვარაძე კომისიის წევრი                                    
32 71 შორენა სიმონიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 71 ნინო გარსევანიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 71 გიორგი მაზმიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 71 ნანა სიმონიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 71 ქეთინო ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
32 71 ლევან პაპუნაშვილი მოადგილე                                          

32 72 ვაჟა კოკოზაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 72 ვლადიმერ წეველიძე კომისიის მდივანი                                  

32 72 კოსტანტინე სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
32 72 ლევან ღოღაძე კომისიის წევრი                                    
32 72 ეკა ასანაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 72 ლელა კორინთელი კომისიის წევრი                                    
32 72 ზაქარია ხვედიანელი კომისიის წევრი                                    
32 72 გიორგი წეველიძე კომისიის წევრი                                    
32 72 გიორგი კობახიძე კომისიის წევრი                                    
32 72 ხათუნა მწყერაძე კომისიის წევრი                                    
32 72 ნინო პატარკაცი კომისიის წევრი                                    



32 72 ზაქარია წეველიძე კომისიის წევრი                                    
32 72 წყენია გამგებელი მოადგილე                                          

32 73 ილია ბასილიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 73 მარინე ბითაძე კომისიის მდივანი                                  
32 73 გელა ბითაძე კომისიის წევრი                                    
32 73 ქეთევან ოქრომელიძე კომისიის წევრი                                    
32 73 ბელა ბასილიძე კომისიის წევრი                                    
32 73 მუხრან ბითაძე კომისიის წევრი                                    
32 73 თამაზ ნიკუჭაძე კომისიის წევრი                                    
32 73 ხათუნა ბითაძე კომისიის წევრი                                    
32 73 გურამი ბასილიძე კომისიის წევრი                                    
32 73 ლანა ბასილიძე კომისიის წევრი                                    
32 73 ნანა მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 73 გიორგი ყორანაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 73 ლელა ბასილიძე მოადგილე                                          

32 74 თეა ხაბალაევი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 74 ირმა ყანჩაველი კომისიის მდივანი                                  
32 74 ნინო პაპუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 74 ლევან საბანაძე კომისიის წევრი                                    
32 74 ლაშა საბანაძე კომისიის წევრი                                    
32 74 ტარიელ დავითიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 74 ზურაბ სტეფანიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 74 ქეთევან საბანაძე კომისიის წევრი                                    
32 74 შორენა წურიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 74 ხათუნა კოპაძე კომისიის წევრი                                    
32 74 ინგა ხარშილაძე მოადგილე                                          

32 75 მაკა მიქაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 75 გოჩა გოხელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 75 სოფიკო ლაშქარაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 75 შორენა იორამაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 75 მარგალიტა კოლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 75 ზურაბ ბუხრაძე კომისიის წევრი                                    
32 75 ხათუნა კვარიანთაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 75 ნათია ჯოლბორდი კომისიის წევრი                                    
32 75 გიორგი გოხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 75 ნინო დათუნიკაშვილი კომისიის წევრი                                    



32 75 ეთერ კეჩხუაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 75 ვიტალი შტარიევი კომისიის წევრი                                    
32 75 ზაქარია ლომსაძე მოადგილე                                          

32 76 მარიკა ყანდორელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 76 ნინო ტლაშაძე კომისიის მდივანი                                  
32 76 იმედა აღდგომელაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 76 გია მურალოვი კომისიის წევრი                                    
32 76 ქეთევან ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
32 76 მარინე ბაშინჯაღელი კომისიის წევრი                                    
32 76 მარი ცათიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 76 ნინელი ეცადაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 76 მამუკა მურზაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 76 ლევან გოჩიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 76 ანჟელა მამესწარაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 76 ზვიად ფარეხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 76 მაია გოგებაშვილი მოადგილე                                          

32 77 ანი მარიამიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 77 თამარ ხაბაზიშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 77 ლევან ფარეხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 77 აგნესა მანუკიანი კომისიის წევრი                                    
32 77 ნინო ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
32 77 გიორგი ქობლიანიძე კომისიის წევრი                                    
32 77 მაია იორამაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 77 ნინო მანველიშვილი კომისიის წევრი                                    

32 77 დურმიშხან დოგუზაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 77 იზოლდა ასკილაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 77 ირინა ბექაური კომისიის წევრი                                    
32 77 ნათია ბიჩენოვი კომისიის წევრი                                    
32 77 გიული მაღალდაძე მოადგილე                                          

32 78 იზოლდა ყველაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 78 ლია იორამაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 78 თამარ ტლაშაძე კომისიის წევრი                                    
32 78 ვალია ლაღიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 78 ირმა ტლაშაძე კომისიის წევრი                                    
32 78 მალხაზ ნონიკაშვილი კომისიის წევრი                                    



32 78 დავით ოქუაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 78 დავით ცერაძე კომისიის წევრი                                    
32 78 სულიკო ისაკაძე კომისიის წევრი                                    
32 78 ნანა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
32 78 ანი ნასყიდაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 78 ლევან ოქროშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 78 მაკა ლაშქარაშვილი მოადგილე                                          

32 79 თამარ ამბრიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 79 თინა აბრამიძე კომისიის მდივანი                                  
32 79 ასმათ კარიჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 79 მარიამ გიგაური კომისიის წევრი                                    
32 79 ლაშა ტლაშაძე კომისიის წევრი                                    
32 79 მაია კარეჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 79 მარინე დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 79 მარინე ხახაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 79 დავით გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 79 სოფიკო დობორჯგინიძე კომისიის წევრი                                    
32 79 მარინე მირონაძე კომისიის წევრი                                    
32 79 ნინო ჯოხაძე კომისიის წევრი                                    
32 79 შორენა რამაზაშვილი მოადგილე                                          

32 80 ხათუნა კოშორიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 80 მაია ქანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 80 ნატალია მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 80 მაია მელიქიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 80 მარინე ჭიღლაძე კომისიის წევრი                                    
32 80 გიორგი ნასყიდაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 80 ზაქრო რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
32 80 მაია არჩუაძე კომისიის წევრი                                    
32 80 ირინე თოფჩიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 80 გვანცა კასრაძე კომისიის წევრი                                    
32 80 თამარ მგალობლიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 80 გვანცა ნასყიდაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 80 ილია საამიშვილი მოადგილე                                          

32 81 ლალი კვიკვინია კომისიის თავმჯდომარე                              
32 81 თამარ გუგულიშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 81 თინათინ ბადაშვილი კომისიის წევრი                                    



32 81 სოფიო გიგაური კომისიის წევრი                                    
32 81 ელგუჯა მაყიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 81 რევაზ აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 81 ნატო აბრამიძე კომისიის წევრი                                    
32 81 ნანი თვაური კომისიის წევრი                                    
32 81 თამუნა ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 81 ნიკა ლომსაძე კომისიის წევრი                                    
32 81 ნინელი სვიანაძე კომისიის წევრი                                    
32 81 ია ქანაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 81 თეა რაზმაძე მოადგილე                                          

32 82 გიორგი ბაბუნიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 82 ნინო ყაზიშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 82 ელისაბედი მახნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 82 მიხეილ კარელიძე კომისიის წევრი                                    
32 82 ზურაბ სულთანიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 82 მამუკა ვანიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 82 ფრიდონ ხარატიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 82 მარინა ახალკაცი კომისიის წევრი                                    
32 82 იოსებ მამესწარაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 82 მანანა საათაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 82 მადონა სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
32 82 ფატიმა ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
32 82 მარინე ზეინკლიშვილი მოადგილე                                          

32 83 შორენა კურტანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 83 სოფიო ვარძელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 83 რამაზ გამგებელი კომისიის წევრი                                    
32 83 მარიამ ალავერდაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 83 მაია ჩიტაძე კომისიის წევრი                                    
32 83 სოფიო გიუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 83 თინიკო ნასარიძე კომისიის წევრი                                    
32 83 თამარ კილაძე კომისიის წევრი                                    

32 83 კონსტანტინე ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
32 83 ხათუნა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
32 83 შალვა ჯაყელი კომისიის წევრი                                    
32 83 ნინო შალაშვილი მოადგილე                                          



32 84 ნინო გოგნაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 84 ნონა ბუნტური კომისიის მდივანი                                  
32 84 ხათუნა გუდიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 84 ელიზა ფინდიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 84 ნოდარ ჭიღლაძე კომისიის წევრი                                    
32 84 ირინე ჭიღლაძე კომისიის წევრი                                    
32 84 ნინო კორაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 84 მალხაზ ლომსაძე კომისიის წევრი                                    
32 84 მეგი კოპაძე კომისიის წევრი                                    
32 84 ლანა ლომინაძე კომისიის წევრი                                    
32 84 ნინო მინდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 84 მადლენა ღვალაძე კომისიის წევრი                                    
32 84 ნინო საბაშვილი მოადგილე                                          

32 85 ვლადიმერ შუღლიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 85 ნინა ყაზაროვი კომისიის მდივანი                                  
32 85 მარიკა საძაგლიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 85 ნინო ხუროშვილი კომისიის წევრი                                    
32 85 ნონა სურამელი კომისიის წევრი                                    
32 85 ნინო ფსუტური კომისიის წევრი                                    
32 85 ირმა ელიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 85 ნანული კოშორიძე კომისიის წევრი                                    
32 85 კახი თოდაძე კომისიის წევრი                                    
32 85 ციცინო აბადოვსკი კომისიის წევრი                                    
32 85 ნანა ივანიძე კომისიის წევრი                                    
32 85 ზოია ჩუხუა კომისიის წევრი                                    
32 85 მაია კვენიაშვილი მოადგილე                                          

32 86 თინა კვაღინიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 86 დალი გიუნაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 86 გელა წიქარიძე კომისიის წევრი                                    
32 86 თამარ არჩუაძე კომისიის წევრი                                    
32 86 ლალი ნარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 86 სვეტლანა მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 86 ლალი მახნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 86 ვიტალი ელიზბარაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 86 ნონა ანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 86 ნონა გოცაძე კომისიის წევრი                                    



32 86 თამარი კახნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 86 ლევან ჭულუხაძე კომისიის წევრი                                    
32 86 ნინო ტატულაშვილი მოადგილე                                          

32 87 შალვა ვანიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 87 თამარ ვანიშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 87 ნინო სუხიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 87 დავით მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
32 87 ქეთევან ბზიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 87 თინათინ ბზიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 87 ნინო რევაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 87 ბაკურ ჭეჭელაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 87 ზურაბ ბზიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 87 რუსუდან ვანიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 87 ირმა ჭიღლაძე კომისიის წევრი                                    
32 87 თია ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
32 87 იოსებ ლოთიშვილი მოადგილე                                          

32 88 ზვიად ანესაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 88 თეა მეგრელიშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 88 ტარიელ ფალელაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 88 გიორგი კეკოშვილი კომისიის წევრი                                    
32 88 თამილა ყანდორელაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 88 იამზე მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 88 ზაზა შიოშვილი კომისიის წევრი                                    
32 88 მაია ფალელაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 88 როინ მერებაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 88 ფიქრია მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
32 88 ზოია ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
32 88 თამარ საათაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 88 დალი აკოლაშვილი მოადგილე                                          

32 89 ლია მიჩიტაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 89 ვერა მაზანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 89 მაკა ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
32 89 თამარ გოგატიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 89 ევგენია კეჩხუაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 89 ვახტანგ რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
32 89 მზია ბესიაშვილი კომისიის წევრი                                    



32 89 ნანა ყვავილაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 89 თინათინ დოლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 89 თინათინ ტერუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 89 ნინო ტერუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 89 ხათუნა ტერუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 89 ტასო დათვიაშვილი მოადგილე                                          

32 90 ეთერ ფისუაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 90 თამარ საბაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 90 თოფიგ როსტომოვი კომისიის წევრი                                    
32 90 მანანა გნოლიძე კომისიის წევრი                                    

32 90 ალექსანდრე გულიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 90 ხათუნა ციხითათრიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 90 გიორგი ყაზარაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 90 მანანა კანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 90 თეონა ფისუაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 90 გიორგი ჭიპაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 90 თამარ ხაბურძანია კომისიის წევრი                                    
32 90 ნანა ბოლოთაშვილი მოადგილე                                          

32 91 ქეთევან ქებაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 91 ირმა გვიმრაძე კომისიის მდივანი                                  
32 91 გიორგი მაზმიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 91 ვახტანგ კახიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 91 ვასილ მირზაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 91 ელზა იმერლიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 91 მარინე გელდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 91 ნინა ბერაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 91 მერაბ ხმიადაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 91 მაკა მერაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 91 ხათუნა ქისიშვილი მოადგილე                                          

32 92 ჯანო ოდიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 92 ვენერა გიგუაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 92 მამუკა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    

32 92 ალექსანდრე კახიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 92 ლაშა გიგუაშვილი კომისიის წევრი                                    



32 92 ლელა ქარელი კომისიის წევრი                                    
32 92 გელა თეთრუაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 92 ინგა ცილიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 92 დავით ხაბაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 92 ირმა კარელიძე კომისიის წევრი                                    
32 92 ირმა ოდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 92 მარიამ პავლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 92 ნათია ყველაშვილი მოადგილე                                          

32 93 ვახტანგ გიუნაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 93 ხათუნა მამისბედაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 93 ომარ ეცადაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 93 ლამარა მახარაძე კომისიის წევრი                                    
32 93 ნუნუ ეცადაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 93 გელა ვაზაგაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 93 ბაგრატ იასამნიძე კომისიის წევრი                                    
32 93 მანანა პაქსაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 93 შამილ თუხარელი კომისიის წევრი                                    
32 93 ეკატერინე თენაძე კომისიის წევრი                                    
32 93 ხალიანა ოქროსიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 93 დავით ტატულაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 93 მიხეილ გიუნაშვილი მოადგილე                                          

32 94 ნინო ბაბიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 94 ასმათ ბაბიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 94 ზაირა არაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 94 გიორგი პეტახჩიანი კომისიის წევრი                                    
32 94 თამარ მადუაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 94 თამაზ ხოდელი კომისიის წევრი                                    
32 94 მაია სააკაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 94 ელიზა მაზმიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 94 ფატი ყულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 94 ქეთინო კვარიანთაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 94 თამთა კვინიკაძე კომისიის წევრი                                    
32 94 დალი მთიულიშვილი მოადგილე                                          

32 95 ნინო ზერეკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 95 ნინო მატუა კომისიის მდივანი                                  
32 95 დარეჯან ლომინეიშვილი კომისიის წევრი                                    



32 95 ჟანა ჯალაღონია კომისიის წევრი                                    
32 95 რუსუდან ახალაძე კომისიის წევრი                                    
32 95 მაია აზმაიფარაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 95 ლალი რევაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 95 იოსებ კილაძე კომისიის წევრი                                    
32 95 ხათუნა მანველიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 95 მარინე მაღალდაძე კომისიის წევრი                                    
32 95 დავით ჭოველიძე კომისიის წევრი                                    
32 95 თამარ ხანიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 95 ნათია ბერუაშვილი მოადგილე                                          

32 96 თეა გოგიჩაიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 96 ლაშა ხალიშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 96 ნონა ბითარიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 96 ანი მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
32 96 ია კაიშაური კომისიის წევრი                                    
32 96 მანანა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
32 96 თამარ კორაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 96 თამარ ჭონიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 96 მაია გიგოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 96 მარინე გიგოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 96 ნანა უმეკაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 96 მარინე კაპანაძე მოადგილე                                          

32 97 ნანა ადუაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 97 იზოლდა ტერტერაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 97 გიორგი ხუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 97 ვლადიმერ ზანაძე კომისიის წევრი                                    
32 97 დავით ჩიტაძე კომისიის წევრი                                    
32 97 კახა გოდელაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 97 ემზარ კოჩუაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 97 ევგენია ქანაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 97 გივი გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
32 97 მარიამ წკრიალაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 97 ეთერ შიოშვილი მოადგილე                                          

32 98 ზეინაბ ადუაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 98 ნანა ბიბილაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 98 ზვიად ხარიბეგაშვილი კომისიის წევრი                                    



32 98 იორამ ხარიბეგაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 98 ირინე გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 98 ნანა გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 98 თამარ ლომსაძე კომისიის წევრი                                    
32 98 ეკა ილურიძე კომისიის წევრი                                    
32 98 ელიზავეტა მუნჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 98 მაია ქიტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 98 ნინო თედლიაშვილი მოადგილე                                          

32 99 მზია მოსიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 99 მარინე ზანგალაძე კომისიის მდივანი                                  
32 99 ნინო მინდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 99 გიორგი ნამორაძე კომისიის წევრი                                    
32 99 ვახტანგ ლომსაძე კომისიის წევრი                                    
32 99 გენადი მელანაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 99 ირმა ცილიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 99 ვალერი ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 99 პელაგია გვარაძე კომისიის წევრი                                    
32 99 ლალი მელანაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 99 ხათუნა მელანაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 99 გივი მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
32 99 თემურაზ ლაზარაშვილი მოადგილე                                          

32 100 მაყვალა ბლიაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 100 ეკატერინე ჯავახიშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 100 ზაზა შერაზადიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 100 სესილი ტატიური კომისიის წევრი                                    
32 100 ადამა მეზვრიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 100 ლოლა ბეჟანიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 100 მაია ბაბუციძე კომისიის წევრი                                    
32 100 გიული თევზაძე კომისიის წევრი                                    
32 100 ლეილა ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 100 დარეჯან ზუბაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 100 თორნიკე კეკელიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 100 გიორგი ტოლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 100 ლიანა ბორცვაძე მოადგილე                                          

32 101 მაია ცოტნიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 101 ნანა დურგლიშვილი კომისიის მდივანი                                  



32 101 ლელა რომელაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 101 ნანული მეშვილდიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 101 თამარ მენაბდიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 101 ლევანი ბასიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 101 მარიამ ვანიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 101 დავით აბრამაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 101 გიული ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 101 მაია დათაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 101 ავთანდილ ფეხშველაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 101 ქეთინო ქულიჩიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 101 რომული ოქროპირიძე მოადგილე                                          

32 102 ლერი ტურაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 102 დიანა მარიამიძე კომისიის მდივანი                                  
32 102 ნათელა ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 102 მადონა ფეხშველაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 102 შალვა მეზვრიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 102 ნანა ლაფაჩი კომისიის წევრი                                    
32 102 ლია დუღაძე კომისიის წევრი                                    
32 102 ნანი კაჯილაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 102 ნონა კახნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 102 მარიამ მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
32 102 ლელა ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
32 102 ზაურ ყაულაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 102 ნიკოლოზი ოქროპირიძე მოადგილე                                          

32 103 გაიოზი ოთინაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 103 მაია ქურდაძე კომისიის მდივანი                                  
32 103 თამარ მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 103 ომარ ზაბილონი კომისიის წევრი                                    
32 103 გიორგი ბასიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 103 თამარ ელიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 103 გიორგი მურადაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 103 ნიკო ბუგიანიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 103 გოგიტა ბაბუციძე კომისიის წევრი                                    
32 103 მევლუდ ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 103 გიორგი ვახტანგაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 103 გივი ცოტნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 103 მარინე ბაბუციძე მოადგილე                                          



32 104 გივი არჩვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 104 ხათუნა ჭოველიძე კომისიის მდივანი                                  
32 104 ეკა ნიკოლიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 104 ზურაბ ფოცხვერაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 104 ნინა მებადური კომისიის წევრი                                    
32 104 მაგული სეხნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 104 როზა მინასიანი კომისიის წევრი                                    
32 104 გელა მამუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 104 გურამ ბაბუციძე კომისიის წევრი                                    
32 104 ეკატერინე ბარნაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 104 ლევან ვახტანგაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 104 ფატიმა ჩიბიროვა კომისიის წევრი                                    
32 104 ეკა ლომიძე მოადგილე                                          

32 105 ნონა ყაულაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 105 ხათუნა დოლუაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 105 შორენა ჭიოტაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 105 ცირა შოშიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 105 მაია ოთინაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 105 თინათინ ვანიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 105 გიორგი გალუსტიანცი კომისიის წევრი                                    
32 105 ედუარდ გოგიძე კომისიის წევრი                                    
32 105 სიმონი ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 105 გიორგი მამისაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 105 ლაურა ქრისტესიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 105 კობა ღამბაშიძე კომისიის წევრი                                    
32 105 ნათელა ქელეხსაევა მოადგილე                                          

32 106 ივანე ბაბუციძე კომისიის თავმჯდომარე                              
32 106 მელანო სილაგაძე კომისიის მდივანი                                  
32 106 თეიმურაზ მახნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 106 ნინო ყველაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 106 იზოლდა ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
32 106 იოსებ ბაბუციძე კომისიის წევრი                                    
32 106 ინგა ანესაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 106 ეკატერინე გაგლოშვილი კომისიის წევრი                                    
32 106 ზურაბ ბატონისაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 106 გიორგი მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    



32 106 ზაქარია ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
32 106 მიხეილ რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
32 106 ლევან ბაბუციძე მოადგილე                                          

32 107 ნინა ბეროზაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
32 107 მანანა იორამაშვილი კომისიის მდივანი                                  
32 107 ნინო გაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 107 ნელი კურმაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 107 ქეთევან კვალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 107 მარიკა არავიაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 107 ნანა კვინიკაძე კომისიის წევრი                                    
32 107 თამილა საბაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 107 ანი ისაკაძე კომისიის წევრი                                    

32 107 ალექსანდრე კევლიშვილი კომისიის წევრი                                    
32 107 ქეთინო ყაზარაშვილი კომისიის წევრი                                    
32 107 ხათუნა ხარხელი კომისიის წევრი                                    
32 107 ირინე ქუმსიაშვილი მოადგილე                                          

33 1 მანანა წოწოლაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
33 1 თამარი ლომიტაშვილი კომისიის მდივანი                                  
33 1 ლევან მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
33 1 შოთა ყიფიანი კომისიის წევრი                                    
33 1 ზაზა რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 1 ნანა ფილიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 1 ნატო კუთხაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 1 გიორგი ქელეხსაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 1 გიორგი ავთანდილაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 1 იოსებ მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 1 გრიგოლ ღამბარაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 1 პაატა ცხოვრებაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 1 ჯიმშერ ხოსრუაშვილი მოადგილე                                          

33 2 გიორგი გოდელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
33 2 ნინო ეგნატაშვილი კომისიის მდივანი                                  
33 2 ვახტანგ გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 2 მამუკა ქვრივიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 2 თამარ ყიფიანი კომისიის წევრი                                    
33 2 ლია ყიფიანი კომისიის წევრი                                    



33 2 ციური მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 2 ნანა მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 2 ლალი ბალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 2 ბედისა ნადირაშვილი კომისიის წევრი                                    

33 2 ალექსანდრე ნაზარაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 2 ნაილე საზანდრიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 2 მამუკა წოწოლაშვილი მოადგილე                                          

33 3 დალი მჭედლიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
33 3 ირმა ძირტკბილაშვილი კომისიის მდივანი                                  
33 3 ვასილ ლაცაბიძე კომისიის წევრი                                    
33 3 გვანცა საზანდრიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 3 რუსუდან ცხოვრებაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 3 შორენა ძირტკბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 3 ლევან ფეიქრიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 3 ნათელა მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 3 ირინა ხარატიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 3 ნინო კალანდარიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 3 ქეთევან ქვრივიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 3 ქეთევან წიქარიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 3 რამან ქვრივიშვილი მოადგილე                                          

33 4 მარიამ მაჭარაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
33 4 ნანული ლომთათიძე კომისიის მდივანი                                  
33 4 ხათუნა ბურჯანიძე-ლომიძე კომისიის წევრი                                    
33 4 კობა ცხოვრებაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 4 მადონა სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    
33 4 თენგიზ ცაბაძე კომისიის წევრი                                    
33 4 გიორგი ნებულიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 4 გიორგი მესხიძე კომისიის წევრი                                    
33 4 მარინე გიგიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 4 ხათუნა ოსაძე კომისიის წევრი                                    
33 4 ნინო ტეტუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 4 ეთერი შეყილაძე კომისიის წევრი                                    
33 4 ელგუჯა ლურსმანაშვილი მოადგილე                                          

33 5 მზია ელბაქიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
33 5 თამარ ბლიაძე კომისიის მდივანი                                  



33 5 ჯუმბერ ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
33 5 ლელა წოწოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 5 კახაბერ ელიაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 5 ნონა გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
33 5 ლეილა კაბულაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 5 თამაზ ბედია კომისიის წევრი                                    
33 5 ნაილი გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 5 სიმონ გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 5 დიმიტრი მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 5 ელგუჯა ძაბახიძე კომისიის წევრი                                    
33 5 რამაზ მაჭარაშვილი მოადგილე                                          

33 6 ცირა თურმანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
33 6 მანია უროტაძე კომისიის მდივანი                                  
33 6 მარინა ხარშილაძე კომისიის წევრი                                    
33 6 ზაქარია პაპუაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 6 დიმიტრი ტიტვინიძე კომისიის წევრი                                    
33 6 ნანა დვალაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 6 დავით ზერეკიძე კომისიის წევრი                                    
33 6 ნინელი თედელური კომისიის წევრი                                    
33 6 ნანა თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
33 6 ანა მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
33 6 ზაური ჩუტკერაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 6 ლიანა ხმალაძე კომისიის წევრი                                    
33 6 ომარ თურმანიძე მოადგილე                                          

33 7 ირმა ხარაზიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
33 7 მარინე მარგველაშვილი კომისიის მდივანი                                  
33 7 ავთანდილ ლომიძე კომისიის წევრი                                    
33 7 ალექსი მეყანწიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 7 ეკა კომლაძე კომისიის წევრი                                    
33 7 გიორგი ახალკაცი კომისიის წევრი                                    
33 7 სვეტლანა კულუმბეგოვი კომისიის წევრი                                    
33 7 დარიკო პოლიტოვი კომისიის წევრი                                    
33 7 ლიანა ვართასაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 7 ლალი ლომიძე კომისიის წევრი                                    
33 7 მარიამ მარგველაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 7 თამარ მეყანწიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 7 ხატია კვინიკაძე მოადგილე                                          



33 8 გამლეტ კოკოლაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
33 8 ქეთევან ჯახველაძე კომისიის მდივანი                                  
33 8 თანგული ალიოღლი კომისიის წევრი                                    
33 8 მარინე მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 8 გიული თოთლაძე კომისიის წევრი                                    
33 8 ელისო ჟღენტი კომისიის წევრი                                    
33 8 ტრისტან ლუტიძე კომისიის წევრი                                    
33 8 ვახტანგ ჯახველაძე კომისიის წევრი                                    
33 8 ზურაბ აბუთიძე კომისიის წევრი                                    
33 8 იამზე ჩუტკერაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 8 თამარა ცარციძე კომისიის წევრი                                    
33 8 თამაზ ჭიღლაძე კომისიის წევრი                                    
33 8 მურად მაჭარაშვილი მოადგილე                                          

33 9 გოდერძი მკალავიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
33 9 სოფიო გოგალაძე კომისიის მდივანი                                  
33 9 გურამ წოწოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 9 ინგა წოწოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 9 ნინო სარაული კომისიის წევრი                                    
33 9 ავთანდილ დავითაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 9 ბონდო წოწოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 9 ჯონი წოწოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 9 თეა აბჟანდაძე კომისიის წევრი                                    
33 9 ირინე საზანდრიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 9 ხათუნა ყიფიანი კომისიის წევრი                                    
33 9 ივანე ცხოვრებაძე კომისიის წევრი                                    
33 9 გელა წოწოლაშვილი მოადგილე                                          

33 10 როინ წიქარიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
33 10 ნანა წიქარიშვილი კომისიის მდივანი                                  
33 10 სოფიო ხუსკივაძე კომისიის წევრი                                    
33 10 ნინო მეზვრიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 10 ლიანა კავლელაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 10 მარო წიქარიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 10 თეა კოშკაძე კომისიის წევრი                                    
33 10 გრიგოლ ბერიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 10 ელენე არდემანაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 10 მარიამ კოშკაძე კომისიის წევრი                                    



33 10 გოგიტა წიქარიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 10 ნინო ხარაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 10 ცირა ქავთარაძე მოადგილე                                          

33 11 ინგა ბეგალაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
33 11 თამაზი ვალიშვილი კომისიის მდივანი                                  
33 11 მზევინარ ბანცაძე კომისიის წევრი                                    
33 11 გიორგი ლომიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 11 ნათია ბაქრაძე კომისიის წევრი                                    
33 11 დარეჯანი ბეგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 11 გოჩა არდემანაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 11 ზურაბ მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 11 რიტა მარღიშვილი კომისიის წევრი                                    

33 11 თამარ როინაშვილი-მარგიევი კომისიის წევრი                                    
33 11 მზია ფილიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 11 დარეჯან ცინდელიანი კომისიის წევრი                                    
33 11 ილია აბესაძე მოადგილე                                          

33 12 გიორგი ელიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
33 12 ნინო თოთლაძე კომისიის მდივანი                                  
33 12 ნანული ბუზიაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 12 ვაჟა ბეჟანიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 12 თამარ კოპაძე კომისიის წევრი                                    
33 12 ნონა ბალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 12 გიორგი მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
33 12 ნაილე დავითაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 12 ზაზა გოჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 12 ზეინარი ზურაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 12 მანანა სადღობელაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 12 თინათინ ხოსრუაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 12 ღუტო თოდაძე მოადგილე                                          

33 13 ავთანდილ თედიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
33 13 მანანა ხარაზიშვილი კომისიის მდივანი                                  
33 13 სოფიო დოიჯაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 13 ნუნუ ბურჯანიძე კომისიის წევრი                                    
33 13 ვაჟა იმერლიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 13 ნათელა ზანგალაძე კომისიის წევრი                                    



33 13 ლევან ფატარიძე კომისიის წევრი                                    
33 13 ლალი მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
33 13 ლალა აბაიაძე კომისიის წევრი                                    
33 13 ვლადიმერ ბაქრაძე კომისიის წევრი                                    
33 13 ზაზა ტიტვინიძე კომისიის წევრი                                    
33 13 მაია ტიტვინიძე კომისიის წევრი                                    
33 13 ლილი ჯავახიშვილი მოადგილე                                          

33 14 ვახტანგ ასანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
33 14 მედეა გოგალაძე კომისიის მდივანი                                  
33 14 ვეფხია შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
33 14 თამარ შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
33 14 ლალი მესხი კომისიის წევრი                                    
33 14 ანა ტიტვინიძე კომისიის წევრი                                    
33 14 ჯულიეტა კოკოზაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 14 ეკატერინე ტიტვინიძე კომისიის წევრი                                    
33 14 მაია ბურჯანიძე კომისიის წევრი                                    
33 14 ირმა ვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 14 ელიზა სიხაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 14 მაია ყიფიანი კომისიის წევრი                                    
33 14 გალინა ხუციშვილი მოადგილე                                          

33 15 სოსო მეყანწიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
33 15 იზა ვართასაშვილი კომისიის მდივანი                                  
33 15 გულნარა ვართასაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 15 ირაკლი მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 15 ნათია ცაბაძე კომისიის წევრი                                    
33 15 ჰამრაზ შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
33 15 ნინო ხარაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 15 მაია ყიფშიძე კომისიის წევრი                                    
33 15 ელენე ლოლაძე კომისიის წევრი                                    
33 15 იზა შეყლაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 15 ელგუჯა ხარაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 15 ციცინო ხარაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 15 ელიზა შუბითიძე მოადგილე                                          

33 16 გოჩა სხირტლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
33 16 ქეთევან ცაბაძე კომისიის მდივანი                                  
33 16 ხათუნა ცაბაძე კომისიის წევრი                                    



33 16 რიტა სახვაძე კომისიის წევრი                                    
33 16 დავით პაპუაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 16 ილია მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
33 16 თამაზ გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 16 ჯულიეტა ცაბაძე კომისიის წევრი                                    
33 16 ია ვართასაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 16 აზა სებისკვერაძე კომისიის წევრი                                    

33 16 ცირა შუბითიძე-მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
33 16 მაია ცაბაძე კომისიის წევრი                                    
33 16 გიული შუბითიძე მოადგილე                                          

33 17 იური სამარღანიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
33 17 ირმა ქველაძე კომისიის მდივანი                                  
33 17 ია გულიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 17 ციალა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
33 17 მაია ბირთველიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 17 ლოლიტა ქოქოევი კომისიის წევრი                                    
33 17 გიორგი ბოლოთაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 17 ლონგი ქველაძე კომისიის წევრი                                    

33 17 დიანა
ბოლოთაშვილი-
შუბითიძე კომისიის წევრი                                    

33 17 ვახტანგ გულიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 17 ლია ზანაძე კომისიის წევრი                                    
33 17 ივანე ჩუტკერაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 17 ლიანა ქოჩიშვილი მოადგილე                                          

33 18 თეიმურაზი კოპაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
33 18 თამარ მამაგულაშვილი კომისიის მდივანი                                  
33 18 ჯონი მეკარიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 18 ფიქრია მამაგულაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 18 დიმიტრი კოპაძე კომისიის წევრი                                    
33 18 პავლე კოპაძე კომისიის წევრი                                    
33 18 ხატია ციცქიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 18 ზაური ახალკაცი კომისიის წევრი                                    
33 18 თამაზ კოპაძე კომისიის წევრი                                    
33 18 ლელა კოპაძე კომისიის წევრი                                    
33 18 ნათია კოჩუაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 18 სოფიო საბანაძე კომისიის წევრი                                    



33 18 დავით ზაქარაშვილი მოადგილე                                          

33 19 იური ერაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
33 19 მარინე იორამაშვილი კომისიის მდივანი                                  
33 19 ნანა ქვრივიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 19 მურად დოლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 19 ჯემალ გოჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 19 მაია ბაქრაძე კომისიის წევრი                                    
33 19 ლელა უხურგუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 19 ლია გობეჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 19 დალი ერაძე კომისიის წევრი                                    
33 19 იოსებ კოჭუაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 19 ქეთევან ლოქაბიძე კომისიის წევრი                                    
33 19 ზაზა მურაჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 19 გიორგი მურაჩაშვილი მოადგილე                                          

33 20 ნატალია რევაზაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
33 20 ალვინა გეგელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
33 20 შორენა ხოსრუაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 20 ბელა ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 20 კახაბერი კავსაძე კომისიის წევრი                                    
33 20 სოსო ხორბალაძე კომისიის წევრი                                    
33 20 ნაზო მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
33 20 ნინო კემუხტაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 20 თეა მასურაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 20 ემზარ სადუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 20 ლეილა წკრიალაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 20 ლეილა ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
33 20 მურად ყაჩლავაშვილი მოადგილე                                          

33 21 რამან ზებედაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
33 21 მარინე არავიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
33 21 ცირა ელბაქიძე კომისიის წევრი                                    
33 21 ნოდარ არხოშაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 21 მაია ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
33 21 ზურაბ ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
33 21 ნატო კემუხტაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 21 ნანა არდემანაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 21 ზვიად არხოშაშვილი კომისიის წევრი                                    



33 21 სოლომონი გლურჯიძე კომისიის წევრი                                    
33 21 მზია ეკალაძე კომისიის წევრი                                    
33 21 ნანა ქუბაძე კომისიის წევრი                                    
33 21 ზაზა არხოშაშვილი მოადგილე                                          

33 22 დიმიტრი ზაქუტაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
33 22 ქეთევან ქიტიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
33 22 ბესიკ ბაბლიძე კომისიის წევრი                                    
33 22 ქეთევან თოდაძე კომისიის წევრი                                    
33 22 გულნაზ მასურაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 22 ლალი შავდათუაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 22 ლამარა სანაკოევი კომისიის წევრი                                    
33 22 დავითი გაბარაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 22 მარინა ასანიძე კომისიის წევრი                                    
33 22 ვახტანგ თურმანოვი კომისიის წევრი                                    
33 22 მამუკა მასურაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 22 ცირა ჯერანაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 22 თინათინ ყულუმბეგაშვილი მოადგილე                                          

33 23 ალექსანდრე ავალიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
33 23 ბელა ჩიმჩიური კომისიის მდივანი                                  
33 23 ზაური მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
33 23 გივი მედოშვილი კომისიის წევრი                                    
33 23 თორნიკე სადუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 23 დავით დავითაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 23 ხათუნა ჯოხტაბერიძე კომისიის წევრი                                    
33 23 თამაზ ქობესოვი კომისიის წევრი                                    
33 23 მაკა მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 23 გურამ საზანდრიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 23 მურმან სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
33 23 ეკატერინე ღამბაშიძე კომისიის წევრი                                    
33 23 ეკატერინე ქოქოშვილი მოადგილე                                          

33 24 მურად კოჩალიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
33 24 თეიმურაზ გუგულაშვილი კომისიის მდივანი                                  
33 24 თორნიკე აბაშიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 24 ნუგზარ არხოშაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 24 ხათუნა ბუზიაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 24 ლენა მარგველანი კომისიის წევრი                                    



33 24 გელა ბერიაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 24 ტამაზი ავთანდილაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 24 ნანა ნაროუშვილი კომისიის წევრი                                    
33 24 ზინა სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    
33 24 ქართლოს ჩოჩიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 24 მიხეილ ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
33 24 მადონა სხირტლაძე მოადგილე                                          

33 25 ლია ლომიტაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
33 25 ხათუნა ქიტიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
33 25 ნოდარი მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
33 25 ზაქარია ელბაქიძე კომისიის წევრი                                    
33 25 მარინა ჭიკაიძე კომისიის წევრი                                    
33 25 ჟულეტა დევრისაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 25 შოთა გოგიჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 25 ვაჟა გაგოშიძე კომისიის წევრი                                    
33 25 ზურაბ გოჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 25 თევდორე თინიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 25 ნანული მარღიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 25 გიორგი ჭაბუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 25 დალი ჯაიანი მოადგილე                                          

33 26 ჟუჟუნა ლუქუნიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
33 26 სალომე გოქაძე კომისიის მდივანი                                  
33 26 მარინა ამბოკაძე კომისიის წევრი                                    
33 26 დიანა ნემანიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 26 შოთა ამბოკაძე კომისიის წევრი                                    
33 26 ნიკოლოზ ლუტიძე კომისიის წევრი                                    
33 26 ლალი გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 26 თამარ ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
33 26 დავითი დავითაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 26 დავით მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    

33 26 ალექსანდრე სვიანაძე კომისიის წევრი                                    
33 26 გიორგი სვიანაძე კომისიის წევრი                                    
33 26 ნათელა ნოზაძე მოადგილე                                          

33 27 მანანა პავლიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
33 27 თამილა გოგინაშვილი კომისიის მდივანი                                  



33 27 ია მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
33 27 ლალი ბეჟუაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 27 კობა ეგნატაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 27 რომან კაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 27 ნათია სვიანაძე კომისიის წევრი                                    
33 27 ნინო ბალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 27 თეონა ბალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 27 გიორგი გურასპაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 27 ჟუჟუნა ხინჩიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 27 ნატო ხორგუაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 27 მარინე ნასყიდაშვილი მოადგილე                                          

33 28 დალი
ედილაშვილი-
ეგნატაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              

33 28 შორენა ღვინიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
33 28 შორენა ზეინკლიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 28 ილია მღებრიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 28 შალვა გიგაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 28 ალინა ბეგიჯანაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 28 სოფიკო ქერეჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 28 ნატალია ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
33 28 ლალი ბალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 28 ნინო ბუზიაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 28 ნათია კუთხაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 28 სოფიკო სანდოძე კომისიის წევრი                                    
33 28 ლია მექვაბიძე მოადგილე                                          

33 29 თეიმურაზ გასიტაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
33 29 თამილა სირანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
33 29 ქეთინო ზექალაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 29 ირმა გურასპაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 29 ნათია ლომიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 29 თორნიკე კაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 29 თეა კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
33 29 ირმა ღვინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 29 ნანა ბარამაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 29 გიორგი ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 29 მერი ნასყიდაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 29 ალექსი ღამბარაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 29 ლეილა კაპანაძე მოადგილე                                          



33 30 ნანა მგელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
33 30 ირმა ხიზანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
33 30 ნელი საქუაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 30 მანანა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
33 30 ნინო კაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 30 ნათია ბარამაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 30 მარიამ ღვინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 30 მზია ხუცურაული კომისიის წევრი                                    
33 30 თინათინ გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 30 ცისანა ინდუაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 30 მაყვალა ძაბახიძე კომისიის წევრი                                    
33 30 თეა ხიზანაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 30 ზოია როინიშვილი მოადგილე                                          

33 31 ლევან ნეკერაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
33 31 ეკატერინე რაზმიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
33 31 მაია გვრიტიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 31 ნათელა ოსაძე კომისიის წევრი                                    
33 31 ნანა აბრამიძე კომისიის წევრი                                    
33 31 ილია ოსაძე კომისიის წევრი                                    
33 31 ზაზა ოსაძე კომისიის წევრი                                    
33 31 თამარ ახობაძე კომისიის წევრი                                    
33 31 დავით ოსაძე კომისიის წევრი                                    
33 31 ანნა სეხნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 31 გიული ურიგაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 31 ნელი ყიფშიძე კომისიის წევრი                                    
33 31 ბესიკ სიდამონიძე მოადგილე                                          

33 34 კობა როინიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
33 34 ნანა გოგიჩაშვილი კომისიის მდივანი                                  
33 34 მაკა ელბაქიძე კომისიის წევრი                                    
33 34 მაია იმერლიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 34 ლიანა დავითაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 34 გიორგი საზანდრიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 34 მანონი მანაგაძე კომისიის წევრი                                    
33 34 ხათუნა ბერიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 34 ზაირა ალიევი კომისიის წევრი                                    
33 34 ნიკოლოზ გოგიჩაშვილი კომისიის წევრი                                    



33 34 მარეხ მოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 34 რუსუდან წიქარიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 34 დავით სუმბათაშვილი მოადგილე                                          

33 35 ვაჟა გელუტაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
33 35 ელენე ბლიაძე კომისიის მდივანი                                  
33 35 სალომე ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
33 35 ხვიჩა დოლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 35 თამილა ბიბილური კომისიის წევრი                                    
33 35 ეთერი სვიანაძე კომისიის წევრი                                    
33 35 იოსებ გოგიჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 35 ნინელი გოგაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 35 გიორგი გრძელიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 35 თემურ მელიქიძე კომისიის წევრი                                    
33 35 ლეილა ტეტუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 35 მიხეილ ქერეჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 35 ეკა ტეტუნაშვილი მოადგილე                                          

33 36 მზია მაჭარაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
33 36 ნაილი ჩუტკერაშვილი კომისიის მდივანი                                  
33 36 ნინო ბურჯანიძე კომისიის წევრი                                    
33 36 შორენა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
33 36 ნინო გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 36 თეა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 36 ცისმარი ტოროშელიძე კომისიის წევრი                                    
33 36 პაატა ხაჭაპურიძე კომისიის წევრი                                    
33 36 სვეტლანა მარგველაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 36 ხათუნა მახარობლიძე კომისიის წევრი                                    
33 36 ნინო მინაძე კომისიის წევრი                                    
33 36 ბესიკი ქვრივიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 36 ნელი ჩუტკერაშვილი მოადგილე                                          

33 37 ფერო ხვედელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
33 37 ინგა ჯაფიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
33 37 თინათინ მთვარელიძე კომისიის წევრი                                    
33 37 ეკა ლომიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 37 თამთა ბანკანაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 37 ზურაბ მარჯანიძე კომისიის წევრი                                    
33 37 დავით გაგლოშვილი კომისიის წევრი                                    



33 37 მაკა ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
33 37 მაია ვახტანგიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 37 ნაზი თათანაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 37 მარიამ ნონაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 37 რამაზ ჯაიანი კომისიის წევრი                                    
33 37 ნინო ყიფშიძე მოადგილე                                          

33 38 მზევინარი ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
33 38 ნაილი თედეშვილი კომისიის მდივანი                                  
33 38 დალი მახარაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 38 მარინა სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    
33 38 ეკატერინე მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 38 სოფიკო ლუტიძე კომისიის წევრი                                    
33 38 მანანა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
33 38 მანანა ალავერდაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 38 ლიკა ბაჯაძე კომისიის წევრი                                    
33 38 მაია ზაკუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 38 ნანული მახარაძე კომისიის წევრი                                    
33 38 მაია ქიტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 38 ქეთევან რუსაშვილი მოადგილე                                          

33 39 ალექსანდრე გოგიჩაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
33 39 მანია გელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
33 39 ნეჟნა კოპაძე კომისიის წევრი                                    
33 39 ირმა შერმადინი კომისიის წევრი                                    
33 39 ნინო აბდუშელიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 39 მანონი დავითაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 39 თამარ გოჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 39 ნინო კობალაძე კომისიის წევრი                                    
33 39 ალექსი გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
33 39 კახა მარჯანიძე კომისიის წევრი                                    
33 39 შოთა მელიქიძე კომისიის წევრი                                    
33 39 მანანა ხონელია კომისიის წევრი                                    
33 39 კახაბერ ღვინიაშვილი მოადგილე                                          

33 40 ჯემალ რაჭველიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
33 40 მაია მაისურაძე კომისიის მდივანი                                  
33 40 გოჩა წვერიანაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 40 მაყვალა მამაცაშვილი კომისიის წევრი                                    



33 40 მაია თულაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 40 მარინე ხიმშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 40 ირმა წოწოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 40 ნანა ეკალაძე კომისიის წევრი                                    
33 40 ნონა გოგალაძე კომისიის წევრი                                    
33 40 კარლო ლომიძე კომისიის წევრი                                    
33 40 მანანა შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
33 40 თამარ ცხაოშვილი კომისიის წევრი                                    
33 40 ელგუჯა ტოროშელიძე მოადგილე                                          

33 41 რამაზ თედიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
33 41 მარო ელბაქიძე კომისიის მდივანი                                  
33 41 თამაზ ბურჯანიძე კომისიის წევრი                                    
33 41 ამირან ჭავჭავაძე კომისიის წევრი                                    
33 41 ნინო ელიაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 41 ნანა ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
33 41 ივანე ლუტიძე კომისიის წევრი                                    
33 41 შალვა საზანდრიშვილი კომისიის წევრი                                    
33 41 ირმა ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
33 41 ლევან თხელიძე კომისიის წევრი                                    
33 41 თინათინ მელიქიძე კომისიის წევრი                                    
33 41 გიორგი ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
33 41 გურამ შერაზადიშვილი მოადგილე                                          

35 1 ნუნუ მარაბდელი კომისიის თავმჯდომარე                              
35 1 თინათინ გელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
35 1 მაია ტალახაძე კომისიის წევრი                                    
35 1 ხათუნა ცეცაძე კომისიის წევრი                                    
35 1 ნიკოლოზ მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 1 ანა გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
35 1 ეკატერინე ბაქრაძე კომისიის წევრი                                    
35 1 ნანა ვანიური კომისიის წევრი                                    
35 1 ლიანა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 1 ეთერ ლაცაბიძე კომისიის წევრი                                    
35 1 ჯონდო ქიტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 1 ნინიო ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
35 1 იზოლდა ქურდაძე მოადგილე                                          

35 2 ირინე გოცირიძე კომისიის თავმჯდომარე                              



35 2 ხათუნა შუბითიძე კომისიის მდივანი                                  
35 2 ლიანა მეტივიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 2 თეა ღუღუნიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 2 ნანული მექერიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 2 პაატა ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
35 2 სალომე ჭიპაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 2 გიორგი გელდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 2 ნათია ლაცაბიძე კომისიის წევრი                                    
35 2 ირმა ლომსაძე კომისიის წევრი                                    
35 2 ლია მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
35 2 გელა ღონღაძე კომისიის წევრი                                    
35 2 ლალი ქიმერიძე მოადგილე                                          

35 3 პაატა კაკიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
35 3 ლეილა გელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
35 3 ნათია ლომიძე კომისიის წევრი                                    
35 3 ნინო წიქარიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 3 სოფიო გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 3 ნანა კვანტალიანი კომისიის წევრი                                    
35 3 თინა გონგლაძე კომისიის წევრი                                    
35 3 მზია გაზაშვილი კომისიის წევრი                                    

35 3 ნინო
ასპინძელაშვილი-
მაზიაშვილი კომისიის წევრი                                    

35 3 ნინო პაპუაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 3 ალექსი ფერაძე კომისიის წევრი                                    
35 3 ნინო ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
35 3 ვაჟა გუდაძე მოადგილე                                          

35 4 ოთარ მაღრაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
35 4 მაკა მეტივიშვილი კომისიის მდივანი                                  
35 4 ზაზა მეხრიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 4 გოჩა ოსაძე კომისიის წევრი                                    
35 4 სერგო კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
35 4 მაყვალა ტალახაძე კომისიის წევრი                                    
35 4 ზაზა ბაბლიძე კომისიის წევრი                                    
35 4 ნუნუ სულეიმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 4 ნატო მეტივიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 4 შოთა ტარიელაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 4 დარეჯან ფილიშვილი კომისიის წევრი                                    



35 4 ეთერ ღვალაძე კომისიის წევრი                                    
35 4 თეონა რევაზიშვილი მოადგილე                                          

35 5 აკაკი ელისაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
35 5 მარინა კიკნაძე კომისიის მდივანი                                  
35 5 ნინო ხარშილაძე კომისიის წევრი                                    
35 5 ალექსი მასურაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 5 ხათუნა გოგალაძე კომისიის წევრი                                    
35 5 იონა გუგუბერიძე კომისიის წევრი                                    
35 5 ირმა გოგალაძე კომისიის წევრი                                    
35 5 მაია ბეროზაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 5 მავრა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 5 დავით ზუმბაძე კომისიის წევრი                                    
35 5 ნათია ქურდაძე კომისიის წევრი                                    
35 5 ალექსი ცერიაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 5 ნორა ღვალაძე მოადგილე                                          

35 6 ცისია ლომიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
35 6 ნინო აბულაძე კომისიის მდივანი                                  
35 6 მარინე გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 6 ნონა არჯევანიძე კომისიის წევრი                                    
35 6 გოჩა ჭავჭავაძე კომისიის წევრი                                    
35 6 თამარ ცუცქირიძე კომისიის წევრი                                    
35 6 მაია ცხადიაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 6 დარეჯან ჩაჩანიძე კომისიის წევრი                                    
35 6 ციცინო გოგალაძე კომისიის წევრი                                    
35 6 თამარ კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
35 6 ნონა ტეფნაძე კომისიის წევრი                                    
35 6 გულნარი ჩებიჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 6 თამარ ბოჯგუა მოადგილე                                          

35 7 მარინე დიდებულიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
35 7 ეკატერინე ტყეშელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
35 7 ლელა გაბრელიანი კომისიის წევრი                                    
35 7 ნანა ღონღაძე კომისიის წევრი                                    
35 7 მაია ჭავჭავაძე კომისიის წევრი                                    
35 7 გიორგი ციყელაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 7 ანა ბეროზაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 7 მარიამ ივანიშვილი კომისიის წევრი                                    



35 7 ლალი ახალკაცი კომისიის წევრი                                    
35 7 ლეილა ახალკაცი კომისიის წევრი                                    
35 7 ლალი ბაღათური კომისიის წევრი                                    
35 7 ამალია ლომსაძე კომისიის წევრი                                    
35 7 ლია მაღალდაძე მოადგილე                                          

35 8 ლიანა შამათავა კომისიის თავმჯდომარე                              
35 8 მარიამ ბაბლიძე კომისიის მდივანი                                  
35 8 დალი ციცქიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 8 ნაზიკო ქიტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 8 ნინო მესხიძე კომისიის წევრი                                    
35 8 ნანი გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 8 რუსუდან ფერაძე კომისიის წევრი                                    
35 8 ნანული ღვინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 8 ეკატერინე ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
35 8 გრიგოლ ლომსაძე კომისიის წევრი                                    
35 8 ნოდარ მოწონელიძე კომისიის წევრი                                    
35 8 ია ჯოხაძე კომისიის წევრი                                    
35 8 ლია იმერლიშვილი მოადგილე                                          

35 9 ირაკლი ბითაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
35 9 ლიანა ჯავახიძე კომისიის მდივანი                                  
35 9 ფიქრია შერაზადიშვილი კომისიის წევრი                                    

35 9 ალექსანდრე ქოჩლაძე კომისიის წევრი                                    
35 9 ანი შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
35 9 თამარ კურტანიძე კომისიის წევრი                                    
35 9 ინა ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
35 9 ეკატერინე ხარშილაძე კომისიის წევრი                                    
35 9 ხათუნა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 9 თეონა გუგუბერიძე კომისიის წევრი                                    
35 9 მაია ივანაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 9 ანა ნასყიდაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 9 ზაზა ჯიქურაშვილი მოადგილე                                          

35 10 დავით ქარსანაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
35 10 მადონა გოგალაძე კომისიის მდივანი                                  
35 10 ნანული ბითაძე კომისიის წევრი                                    
35 10 დოდო არჯევანიძე კომისიის წევრი                                    



35 10 ქეთევან მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
35 10 ნატალია ღონღაძე კომისიის წევრი                                    
35 10 ირმა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 10 ქეთევან ხარაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 10 შალვა გოგალაძე კომისიის წევრი                                    
35 10 ეკატერინე კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
35 10 ნოდარ კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
35 10 ფატმან ღონღაძე კომისიის წევრი                                    
35 10 თამარ ჯიქურაშვილი მოადგილე                                          

35 11 ჯული ბანკანაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
35 11 ფიქრია თვალიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
35 11 ზაურ ახმეტელი კომისიის წევრი                                    
35 11 გიგა გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 11 გელა ტატანაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 11 თეა დვალაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 11 ნათია ლომიძე კომისიის წევრი                                    
35 11 მავრა ბლიაძე კომისიის წევრი                                    
35 11 მაია მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
35 11 ზურაბ მურჯიკნელი კომისიის წევრი                                    
35 11 ნონა პაპუაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 11 ციცინო ციციშვილი კომისიის წევრი                                    
35 11 ციალა გრიგალაშვილი მოადგილე                                          

35 12 რუსუდან ბაკურაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
35 12 თამარ ღონღაძე კომისიის მდივანი                                  
35 12 ვლადიმერ მეტივიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 12 მაია ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
35 12 მარიამ ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
35 12 ლიანა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 12 კლარა ბერძენიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 12 ნინო გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
35 12 თამარ აბრამაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 12 ზაზა ბურჯანაძე კომისიის წევრი                                    
35 12 თამარ ინარიძე კომისიის წევრი                                    
35 12 მთვარისა სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    
35 12 ნათია ხაჩიძე მოადგილე                                          

35 13 ნონა ხაჩიძე კომისიის თავმჯდომარე                              



35 13 თამარ ტეფნაძე კომისიის მდივანი                                  

35 13 ხათუნა კურტანიძე-ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
35 13 ნინო ლომიძე კომისიის წევრი                                    
35 13 ნინო ლომიძე კომისიის წევრი                                    
35 13 ინგა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 13 მერი ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
35 13 აკაკი ღონღაძე კომისიის წევრი                                    
35 13 მაყვალა აბრამაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 13 ლია ბლიაძე კომისიის წევრი                                    
35 13 თამილა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
35 13 ლამარა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
35 13 გიორგი ნინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 13 ანა ბოლოთაური მოადგილე                                          

35 14 ლია გოგალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
35 14 ნინო რიჟამაძე კომისიის მდივანი                                  
35 14 ია ტალახაძე კომისიის წევრი                                    
35 14 ქეთევან ნადირაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 14 ირინე გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 14 გოჩა არსენიძე კომისიის წევრი                                    
35 14 დარეჯან კორკოტაძე კომისიის წევრი                                    
35 14 ნანა ცხოვრებაძე კომისიის წევრი                                    
35 14 ანა ხარებავა კომისიის წევრი                                    
35 14 ეკატერინე გოგალაძე კომისიის წევრი                                    
35 14 ლალი გუგბერიძე კომისიის წევრი                                    
35 14 გიორგი ხარაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 14 ანნა ლაბაძე მოადგილე                                          

35 15 ჯონდო ლომიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
35 15 თამარ კვინიკაძე კომისიის მდივანი                                  
35 15 იოსებ ქაფიანიძე კომისიის წევრი                                    
35 15 მზია კალმახელიძე კომისიის წევრი                                    
35 15 ლელა ქვრივიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 15 თამაზ გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
35 15 ვასილ მაზიაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 15 იაკობ ბასიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 15 დალი ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
35 15 ირმა ლომიძე კომისიის წევრი                                    



35 15 აკაკი მთიულიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 15 ნინო ღულაძე კომისიის წევრი                                    
35 15 ვახტანგ გაგნიძე მოადგილე                                          

35 16 ნინო ჩადუნელი კომისიის თავმჯდომარე                              
35 16 მზია გოგალაძე კომისიის მდივანი                                  
35 16 ნონა ტალახაძე კომისიის წევრი                                    
35 16 ნანა ბლიაძე კომისიის წევრი                                    
35 16 აკაკი კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
35 16 თამაზ შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
35 16 მაია მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 16 ნანი გოგალაძე კომისიის წევრი                                    
35 16 ზაირა ბერძენიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 16 ინგა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 16 თეა გოგალაძე კომისიის წევრი                                    
35 16 ნონა ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
35 16 ბაირამ გელაშვილი მოადგილე                                          

35 17 შორენა ნაკაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
35 17 აზა შუბითიძე კომისიის მდივანი                                  
35 17 ნუნუ ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
35 17 ფიქრია გოგალაძე კომისიის წევრი                                    
35 17 მარინა შეყელაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 17 ამირან თედეშვილი კომისიის წევრი                                    
35 17 შორენა ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
35 17 მაია ბაქრაძე-სალაღაია კომისიის წევრი                                    
35 17 ქეთინო გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    

35 17 ეკა კალმახელიძე-მულაძე კომისიის წევრი                                    
35 17 ნონა ფხიკიძე კომისიის წევრი                                    
35 17 მიხეილ ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
35 17 ლენა ხაჩიძე მოადგილე                                          

35 18 მორის დანდურიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
35 18 მზია გელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
35 18 ლუბა დიდებულიძე კომისიის წევრი                                    
35 18 შორენა ცუცქირიძე კომისიის წევრი                                    
35 18 მარინე ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
35 18 ირმა ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    



35 18 ნანა კორძახია კომისიის წევრი                                    
35 18 რუსუდან პაპიაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 18 ლაურა ბლიაძე კომისიის წევრი                                    
35 18 მარი ლომსაძე კომისიის წევრი                                    
35 18 ლიანა სადრაძე კომისიის წევრი                                    
35 18 ხათუნა ჯელაძე კომისიის წევრი                                    
35 18 ინგა გელაშვილი მოადგილე                                          

35 19 ჯაბა ლაბაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
35 19 ლეილა გელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
35 19 მაია მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 19 მაია ხომასურიძე კომისიის წევრი                                    
35 19 თამილა გოგალაძე კომისიის წევრი                                    
35 19 მალხაზ ხარშილაძე კომისიის წევრი                                    
35 19 ქრისტინე ჯელაძე კომისიის წევრი                                    
35 19 დონიკა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 19 ოლია ხოჭოლავა კომისიის წევრი                                    
35 19 ეკატირინე ბლიაძე კომისიის წევრი                                    
35 19 ინგა თათარაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 19 ნინო ინარიძე კომისიის წევრი                                    
35 19 ლია გოლუბიანი მოადგილე                                          

35 20 მზია ქურდაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
35 20 ზაირა ლაცაბიძე კომისიის მდივანი                                  
35 20 ხათუნა შეწირული კომისიის წევრი                                    
35 20 მადონა გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
35 20 ცისანა ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    
35 20 მანანა ელუაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 20 კუკური ხარაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 20 ბელა ბარათაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 20 ნინო გრძელიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 20 ნანა გურული კომისიის წევრი                                    
35 20 მამუკა დავარაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 20 მანანა ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
35 20 ია ხაჩიძე მოადგილე                                          

35 21 ბორის ღამბარაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
35 21 დალი გრიგალაშვილი კომისიის მდივანი                                  
35 21 მარიამ ლომიძე კომისიის წევრი                                    



35 21 რამაზ გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 21 გურამ კიპაროიძე კომისიის წევრი                                    
35 21 ვერა დურგლიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 21 ნუგზარ გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 21 ზეინაბ ლომიძე კომისიის წევრი                                    
35 21 ირმა ასანიძე კომისიის წევრი                                    

35 21 ეკატერინე
გელაშვილი-
გრძელიშვილი კომისიის წევრი                                    

35 21 დოდო მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
35 21 ელზა ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
35 21 ირმა ნაზარაშვილი მოადგილე                                          

35 22 მამუკა მათიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
35 22 ზაქარია მანჩხაშვილი კომისიის მდივანი                                  
35 22 ვასილ დულარიძე კომისიის წევრი                                    
35 22 მევლუდ კიკაძე კომისიის წევრი                                    
35 22 მარინა ხრიკაძე კომისიის წევრი                                    
35 22 გენრიხ ხინჩაკაძე კომისიის წევრი                                    
35 22 გიორგი მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 22 მარიამ გიგუაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 22 ხათუნა ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
35 22 ირინე გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 22 კლარა კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
35 22 ნონა მათიაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 22 ია გელაშვილი მოადგილე                                          

35 23 ზაირა ნოზაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
35 23 ლელა სხილაძე კომისიის მდივანი                                  
35 23 მურთაზ ბეჟანიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 23 ანზორ გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 23 ნინო ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
35 23 მაია გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
35 23 მაია ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
35 23 ქეთევან ალადაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 23 ეთერ კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
35 23 ლევან ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
35 23 მარგალიტა სხილაძე კომისიის წევრი                                    
35 23 ზურაბ ყულიჯანიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 23 ნათელა გელაშვილი მოადგილე                                          



35 24 იური ჩუბინიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
35 24 ნაირა ღამბარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
35 24 დავით მიქაძე კომისიის წევრი                                    
35 24 ფრიდონ იმერლიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 24 ლელა ივანიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 24 თამაზ ცუცქირიძე კომისიის წევრი                                    
35 24 ომარ ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
35 24 ზინა ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
35 24 შორენა გვარამაძე კომისიის წევრი                                    
35 24 შორენა იმერლიშვილი კომისიის წევრი                                    

35 24 ეთერ შახპარუნოვი-ლოლაძე კომისიის წევრი                                    
35 24 ელენე ხვედელიძე კომისიის წევრი                                    
35 24 ბაკურ მურმანიშვილი მოადგილე                                          

35 25 პაატა ლობჟანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
35 25 ლიანა მინდიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
35 25 ლანა ჯანჯღავა კომისიის წევრი                                    
35 25 გიორგი ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
35 25 მართა ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
35 25 შორენა იკაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 25 დიმიტრი ქართველიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 25 მზია მწყერაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 25 თამარ ბუზალაძე კომისიის წევრი                                    
35 25 ინგა კუჭაძე კომისიის წევრი                                    
35 25 მერი ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
35 25 მარინა სეროფოვი კომისიის წევრი                                    
35 25 ნანი ხაჩიძე მოადგილე                                          

35 26 ნაირა ხეთაგური კომისიის თავმჯდომარე                              
35 26 ნუნუ მიქელაძე კომისიის მდივანი                                  
35 26 ინგა ცოცხალაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 26 ზაზა ქოქოშვილი კომისიის წევრი                                    
35 26 ჯულიეტა გიგინეიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 26 გიორგი ხეთაგური კომისიის წევრი                                    
35 26 ბონდო გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 26 გიორგი გოგატიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 26 ნინო ბექაური კომისიის წევრი                                    



35 26 ციური განჯელაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 26 პაატა ტატიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 26 ლელა ქოჩიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 26 ფატმან გაჩეჩილაძე მოადგილე                                          

35 27 ჯაბა ქურდაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
35 27 ლია ფურცელაძე კომისიის მდივანი                                  
35 27 გიორგი ჯამბაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 27 მაია ფანქველაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 27 მანანა მანთიძე კომისიის წევრი                                    
35 27 შორენა მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
35 27 დავით ქურდაძე კომისიის წევრი                                    
35 27 გიორგი ლაცაბიძე კომისიის წევრი                                    
35 27 გალინა თედელური კომისიის წევრი                                    
35 27 არჩილ თედელური კომისიის წევრი                                    
35 27 სოფიო ფხიკიძე კომისიის წევრი                                    
35 27 ალექსი ქურდაძე კომისიის წევრი                                    
35 27 ნინო გელაშვილი მოადგილე                                          

35 28 ნატა ლურსმანაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
35 28 სოსო ხოტივრიშვილი კომისიის მდივანი                                  
35 28 მაია ლომსაძე კომისიის წევრი                                    
35 28 ზაზა მოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 28 თამარ ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
35 28 თამთა მახათაძე კომისიის წევრი                                    
35 28 ლევან განჯელაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 28 ნუნუ ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
35 28 ნანი კუთხაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 28 დავით მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
35 28 მაია ნინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 28 ირმა ღამბარაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 28 ნანი ივანაშვილი მოადგილე                                          

35 29 ნათელა დოლიძე-მახარაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
35 29 ქეთინო ხეთაგური კომისიის მდივანი                                  
35 29 მაია ბუხრიკიძე კომისიის წევრი                                    
35 29 დოდო კვინიკაძე კომისიის წევრი                                    
35 29 მაკა მეტივიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 29 მანანა ოგანეზოვი კომისიის წევრი                                    



35 29 გიორგი კორკოტაძე კომისიის წევრი                                    
35 29 ნატალია ბეკოშვილი კომისიის წევრი                                    
35 29 ნინო ბეგიჯანაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 29 ლელა მაღალდაძე კომისიის წევრი                                    
35 29 გოდერძი მახარაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 29 მადლენა მთიულიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 29 ნანა თედიაშვილი მოადგილე                                          

35 30 ქეთევან ტეფნაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
35 30 მარიკა ჯელაძე კომისიის მდივანი                                  
35 30 მერი გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 30 ელისო ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
35 30 სიმონ შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
35 30 ელზა ტეფნაძე კომისიის წევრი                                    
35 30 ნელი ჯელაძე კომისიის წევრი                                    
35 30 მარინე კანთელაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 30 ციცინო ხიზანიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 30 ნინო ალექსიძე კომისიის წევრი                                    
35 30 ნუნუ გონგლაძე კომისიის წევრი                                    
35 30 შოთა სულაბერიძე კომისიის წევრი                                    
35 30 ჯუნა ჯელაძე მოადგილე                                          

35 31 ბადრი გრიგალაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
35 31 მანანა კანთელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
35 31 ზეინაბ გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
35 31 გიორგი ხარაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 31 ლელა მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
35 31 ავთანდილ თედეშვილი კომისიის წევრი                                    
35 31 იოსებ გონგლაძე კომისიის წევრი                                    
35 31 ირინე კანთელაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 31 ბესიკ ქებაძე კომისიის წევრი                                    
35 31 ირმა გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 31 ლიანა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
35 31 ქეთევან ქურდაძე კომისიის წევრი                                    
35 31 ილია კაპანაძე მოადგილე                                          

35 32 ხათუნა გელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
35 32 ეკატირინე ხიხაძე კომისიის მდივანი                                  
35 32 ია გელაშვილი კომისიის წევრი                                    



35 32 დარეჯან ფანქველაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 32 ზურაბ წიქარიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 32 სალომე გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
35 32 მერაბ იკაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 32 ცირა ლაცაბიძე კომისიის წევრი                                    
35 32 ეთერ გომარელი კომისიის წევრი                                    
35 32 თინა გუგუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 32 ელზა ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
35 32 ლალი ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    
35 32 ნინო ლომსაძე მოადგილე                                          

35 33 აზა ხაჭაპურიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
35 33 მარიამ ჩადუნელი კომისიის მდივანი                                  
35 33 ლიანა გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 33 ეკატერინე გიგიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 33 თამარ ციხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 33 ნინო თოფურიანი კომისიის წევრი                                    
35 33 ნოდარ ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
35 33 ქეთევან ქურდაძე კომისიის წევრი                                    
35 33 მანანა ბურჯალიანი კომისიის წევრი                                    
35 33 ლიანა ლაცაბიძე კომისიის წევრი                                    
35 33 მარინა ღამბაშიძე კომისიის წევრი                                    
35 33 მანანა ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
35 33 მედიკო კაკიაშვილი მოადგილე                                          

35 34 ქეთევან გონგლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
35 34 ლალი აბრამაშვილი კომისიის მდივანი                                  
35 34 ნათია გომარელი კომისიის წევრი                                    
35 34 ნანული გორგაძე კომისიის წევრი                                    
35 34 ნიკოლოზ ცუცქირიძე კომისიის წევრი                                    
35 34 ნინო ციყელაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 34 მზექალა კორკოტაძე კომისიის წევრი                                    
35 34 მზია ზუმბაძე კომისიის წევრი                                    
35 34 იმედა აბრამაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 34 ლიანა აბრამაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 34 თეონა ღამბაშიძე კომისიის წევრი                                    
35 34 იზოლდა ჭადაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 34 ირმა გრიგალაშვილი მოადგილე                                          



35 35 ბედუნი ლომსაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
35 35 თამარ იმერლიშვილი კომისიის მდივანი                                  
35 35 მაია ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    
35 35 იური გოგალაძე კომისიის წევრი                                    
35 35 იამზე გოგალაძე კომისიის წევრი                                    
35 35 ნანი გულიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 35 იზოლდა გოგალაძე კომისიის წევრი                                    
35 35 მამუკა სალაღაია კომისიის წევრი                                    
35 35 თამარ სამადაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 35 ნაირა გოგალაძე კომისიის წევრი                                    
35 35 მარიამ ლომსაძე კომისიის წევრი                                    
35 35 ნინო ლომსაძე კომისიის წევრი                                    
35 35 თამარ ლაცაბიძე მოადგილე                                          

35 36 მადი ბირკაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
35 36 ეკატერინე ბერიძე კომისიის მდივანი                                  
35 36 ქეთევან გასიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 36 ბესიკ გოგნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 36 ნუნუ ჯავახიძე კომისიის წევრი                                    
35 36 ასმათ ბერიძე-კოპაძე კომისიის წევრი                                    
35 36 თეონა ხარშილაძე კომისიის წევრი                                    
35 36 თინათინ გულიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 36 მაკა ბირკაძე კომისიის წევრი                                    
35 36 ნატო კიკაძე კომისიის წევრი                                    
35 36 ბესიკი ლაცაბიძე კომისიის წევრი                                    
35 36 მარიამ ლაცაბიძე კომისიის წევრი                                    
35 36 თეა გოგნიაშვილი მოადგილე                                          

35 37 თამარ ლომიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
35 37 ეკატერინე ქიმერიძე კომისიის მდივანი                                  
35 37 ფატმან ლომიძე კომისიის წევრი                                    
35 37 გიორგი კილაძე კომისიის წევრი                                    
35 37 თამაზ მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 37 მანანა შეყელაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 37 შალვა კილაძე კომისიის წევრი                                    
35 37 კახაბერ ლომიძე კომისიის წევრი                                    
35 37 მზია კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
35 37 თამაზ კილაძე კომისიის წევრი                                    



35 37 არჩილ ლომიძე კომისიის წევრი                                    
35 37 ნინო ხონელიძე კომისიის წევრი                                    
35 37 რამაზ კაპანაძე მოადგილე                                          

35 38 ანზორ ხარაზიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
35 38 რუსუდან მინდიევი კომისიის მდივანი                                  
35 38 იური კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
35 38 ნიკოლოზ შუკაკიძე კომისიის წევრი                                    
35 38 შალვა ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
35 38 გიორგი ჩინჩალაძე კომისიის წევრი                                    
35 38 მადონა ნინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 38 დავით ლომიძე კომისიის წევრი                                    
35 38 თალიკო გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 38 თამაზ ლომიძე კომისიის წევრი                                    
35 38 გიორგი მულაძე კომისიის წევრი                                    
35 38 ციცო ფირცხელიანი კომისიის წევრი                                    
35 38 თამაზ მულაძე მოადგილე                                          

35 39 ტრისტან ზუბაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
35 39 ნანი ღამბაშიძე კომისიის მდივანი                                  
35 39 დავით ზუბაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 39 ხათუნა გაბაძე კომისიის წევრი                                    
35 39 იზოლდა ოსიფოვი კომისიის წევრი                                    
35 39 კახაბერ მურჯიკნელი კომისიის წევრი                                    
35 39 ნინო ლომიძე კომისიის წევრი                                    
35 39 ლელა მურჯიკნელი კომისიის წევრი                                    
35 39 მარიამ ბერაძე კომისიის წევრი                                    
35 39 ელისო მურადაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 39 ლალი სარალიძე კომისიის წევრი                                    
35 39 ნინო ქურდაძე კომისიის წევრი                                    
35 39 ვახტანგ მურჯიკნელი მოადგილე                                          

35 40 გოჩა ბერაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
35 40 ქეთევან ჯიოშვილი კომისიის მდივანი                                  
35 40 პაატა სარალიძე კომისიის წევრი                                    
35 40 ქეთევან ზაზიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 40 გელა ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
35 40 ირაკლი ჯიქურაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 40 პაატა ციცვიძე კომისიის წევრი                                    



35 40 თეონა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
35 40 ქეთო ლაცაბიძე კომისიის წევრი                                    
35 40 ზაზა მეტივიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 40 პავლე ჩიბირაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 40 ვალია წიქარიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 40 ელგუჯა წიქარიშვილი მოადგილე                                          

35 41 ნათელა თედეშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
35 41 ნინო ქიტუაშვილი კომისიის მდივანი                                  
35 41 გოჩა ხვედელიძე კომისიის წევრი                                    
35 41 ლაშა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 41 ნათელა ბიჭიკაევი კომისიის წევრი                                    
35 41 გიორგი ლომიძე კომისიის წევრი                                    
35 41 უჩა ცნობილაძე კომისიის წევრი                                    
35 41 გიორგი ტალახაძე კომისიის წევრი                                    
35 41 ზაქარია იზორია კომისიის წევრი                                    
35 41 გოდერძი მეტივიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 41 ლიანა მეტივიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 41 ნოვე ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
35 41 ავთანდილ გონგლაძე მოადგილე                                          

35 42 გულნაზი ღამბაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
35 42 ირმა ჯავახიძე კომისიის მდივანი                                  
35 42 ნინო ღონღაძე კომისიის წევრი                                    
35 42 გოჩა მულაძე კომისიის წევრი                                    
35 42 სერგო ტაბუცაძე კომისიის წევრი                                    
35 42 ირმა გაგლოშვილი კომისიის წევრი                                    
35 42 ირმა მამულაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 42 მადონა ქებაძე კომისიის წევრი                                    
35 42 ბახვა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 42 თამარ ლომიძე კომისიის წევრი                                    
35 42 ეკატერინე ქურდაძე კომისიის წევრი                                    
35 42 ხათუნა შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
35 42 მარინე წკრიალაშვილი მოადგილე                                          

35 43 ია ჭიქავა კომისიის თავმჯდომარე                              
35 43 ნანა ლომიძე კომისიის მდივანი                                  
35 43 ზურაბ ბერძენიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 43 ნანი ნოზაძე კომისიის წევრი                                    



35 43 ია შეყელაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 43 ირმა ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
35 43 ეკატერინე კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
35 43 მაია მერაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 43 ზაალ აბაზაძე კომისიის წევრი                                    
35 43 გვანცა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 43 ლენა ლურსმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 43 ეკატერინე ფანქველაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 43 ნანა აბაშიძე მოადგილე                                          

35 44 ივანე იონათამიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
35 44 ლინა კაპანაძე კომისიის მდივანი                                  
35 44 ნინო მასურაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 44 ნუნუ პარკაძე კომისიის წევრი                                    
35 44 ლეილა ვეფხვაძე კომისიის წევრი                                    
35 44 ნანული ლურსმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 44 მერი წიქარიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 44 აკაკი გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 44 ნინო გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 44 ნათელა სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    
35 44 შალვა ქიმერიძე კომისიის წევრი                                    
35 44 ხათუნა ცაბაძე კომისიის წევრი                                    
35 44 გოჩა ბაბლიძე მოადგილე                                          

35 45 ჯაბა ხადური კომისიის თავმჯდომარე                              
35 45 მანანა გელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
35 45 დოდო ხარაიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 45 მირანდა ჯაფარაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 45 გივი ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
35 45 მაია გოგალაძე კომისიის წევრი                                    
35 45 პაატა ბითაძე კომისიის წევრი                                    
35 45 ლამზირა ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
35 45 გიორგი ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
35 45 კახაბერ პაპუაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 45 მაგული რიკაძე კომისიის წევრი                                    
35 45 ია ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
35 45 ეთერ მურჯიკნელი მოადგილე                                          

35 46 მალხაზ ლომუაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              



35 46 ნინო ბირკაძე კომისიის მდივანი                                  
35 46 გელა ლომუაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 46 ვანდა გიგუაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 46 ნუნუ ქურდაძე კომისიის წევრი                                    
35 46 გრიგორ სვანიძე კომისიის წევრი                                    
35 46 ნანული მეყანწიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 46 აკაკი ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
35 46 მედეა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
35 46 გურამ ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
35 46 რუსუდან სირაძე კომისიის წევრი                                    
35 46 ანი ცხვედაძე კომისიის წევრი                                    
35 46 ნათელა მაღალდაძე მოადგილე                                          

35 47 ნარგიზა ხაჩიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
35 47 ირმა ხაჩიძე კომისიის მდივანი                                  
35 47 მევლუდ ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
35 47 მალხაზ კორკოტაძე კომისიის წევრი                                    
35 47 რეზო ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
35 47 ალიკ ხეთაგური კომისიის წევრი                                    
35 47 ხათუნა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
35 47 ნორა ქურდაძე კომისიის წევრი                                    
35 47 მარიამი ზაუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 47 ნათია კალმახელიძე კომისიის წევრი                                    
35 47 მადონა ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
35 47 ლაშა ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    
35 47 ხათუნა შუბითიძე მოადგილე                                          

35 48 ქეთევან ნასყიდაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
35 48 ქეთევან ლომიძე კომისიის მდივანი                                  
35 48 ფიქრია მოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 48 ზვიად ჩებისაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 48 მზია ზედგინიძე კომისიის წევრი                                    
35 48 თემურ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
35 48 გიული მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
35 48 მალხაზ კორკოტაძე კომისიის წევრი                                    
35 48 ელიზავეტა ჯუსტიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 48 მაია ზედგინიძე კომისიის წევრი                                    
35 48 დავით ფილიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 48 ეთერ ხორგუაშვილი კომისიის წევრი                                    



35 48 ზურაბ ლაცაბიძე მოადგილე                                          

35 49 კახაბერ ლომიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
35 49 მარინე ლომიძე კომისიის მდივანი                                  
35 49 ნატალია კურტანიძე კომისიის წევრი                                    
35 49 ნინო ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
35 49 გულნაზი მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 49 ზურაბ ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
35 49 გივი ლომიძე კომისიის წევრი                                    
35 49 გიორგი მელიქიძე კომისიის წევრი                                    
35 49 გია ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
35 49 გიორგი ლომიძე კომისიის წევრი                                    
35 49 მაია ლომიძე კომისიის წევრი                                    
35 49 შორენა პაპუაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 49 მიხეილ ლომიძე მოადგილე                                          

35 50 გია მურჯიკნელი კომისიის თავმჯდომარე                              
35 50 ნაზი აბრამიშვილი კომისიის მდივანი                                  
35 50 ვეფხვია მახარობლიძე კომისიის წევრი                                    
35 50 გიორგი რუსიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 50 ნატო თავდგირიძე კომისიის წევრი                                    
35 50 ნანა ზღუდაძე კომისიის წევრი                                    
35 50 თეა ბეგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 50 ნათია ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
35 50 ირინა გუგბერიძე კომისიის წევრი                                    
35 50 ნინო დოფიძე კომისიის წევრი                                    
35 50 ლალი ღონღაძე კომისიის წევრი                                    
35 50 მერაბ ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
35 50 ლენა ლომიძე მოადგილე                                          

35 51 გოჩა ყულიჯანიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
35 51 ნინო ბელიძე კომისიის მდივანი                                  
35 51 ანზორ მიქაძე კომისიის წევრი                                    
35 51 მიხეილ დვალაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 51 გიორგი ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
35 51 ქეთევან გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 51 ნუნუ ბიბილური კომისიის წევრი                                    
35 51 მანანა იმერლიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 51 ლაშა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    



35 51 ლიანა ტეფნაძე კომისიის წევრი                                    
35 51 თინათინ ქართველიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 51 რუსუდან ხარაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
35 51 მზია კაპანაძე მოადგილე                                          

35 52 მაია მაღრაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
35 52 გურანდა დავითიანი კომისიის მდივანი                                  
35 52 მანანა აბაევი კომისიის წევრი                                    
35 52 დარეჯან ჭავჭავაძე კომისიის წევრი                                    
35 52 გიორგი გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 52 მანანა ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
35 52 ლია მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
35 52 ქეთევან ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
35 52 მანუშაკი აბგარიანი კომისიის წევრი                                    
35 52 არჩილ გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 52 ლარისა ლაცაბიძე კომისიის წევრი                                    
35 52 ზურაბ ლომუაშვილი კომისიის წევრი                                    
35 52 მანანა ლაცაბიძე მოადგილე                                          

36 1 გიორგი აკოფოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
36 1 ელენე გაგნიძე კომისიის მდივანი                                  
36 1 ნონა სოფრომაძე კომისიის წევრი                                    
36 1 ნანული სალაღაია კომისიის წევრი                                    
36 1 ეთერი დურგლიშვილი კომისიის წევრი                                    
36 1 ნონა ყავრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
36 1 თეა ტეფნაძე კომისიის წევრი                                    
36 1 გიორგი ტეტუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 1 ზვიად თაბუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 1 ნანა კვერცხიშვილი კომისიის წევრი                                    
36 1 ნანა მაღრაძე კომისიის წევრი                                    

36 1 ალექსანდრე მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
36 1 მანანა გოგოლაძე მოადგილე                                          

36 2 მაკა კიკაბიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
36 2 დალი ლომსაძე კომისიის მდივანი                                  
36 2 ირინა გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
36 2 ნათია აბუთიძე კომისიის წევრი                                    
36 2 ნინო თედიაშვილი კომისიის წევრი                                    



36 2 ლელა ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    
36 2 ნანა კიკვაძე კომისიის წევრი                                    
36 2 ფატი ბურჯანაძე კომისიის წევრი                                    
36 2 ნათია გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
36 2 თათია გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
36 2 ირმა მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
36 2 როსტომ ყველიაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 2 ემზარ კურტანიძე მოადგილე                                          

36 3 მარინე ონიკაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
36 3 თინათინ უგრეხელიძე კომისიის მდივანი                                  
36 3 შორენა გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
36 3 მეგი აზაროვი კომისიის წევრი                                    
36 3 მაია ორთოიძე კომისიის წევრი                                    
36 3 ელისო გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 3 დარეჯანი გავრილოვი კომისიის წევრი                                    
36 3 ირინა ქვრივიშვილი კომისიის წევრი                                    
36 3 ინგა კახაძე კომისიის წევრი                                    
36 3 ჟულიეტა ლომსაძე კომისიის წევრი                                    
36 3 ლია ონიკაძე კომისიის წევრი                                    
36 3 ევდოკია გიუაშვილი მოადგილე                                          

36 4 თამარ ლომსაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
36 4 შორენა ტყემალაძე კომისიის მდივანი                                  
36 4 დავით ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
36 4 იმედა ნამორაძე კომისიის წევრი                                    
36 4 ლეილა ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
36 4 თეა გაბელაია კომისიის წევრი                                    
36 4 ოთარი ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
36 4 ჯილდა ლომიძე კომისიის წევრი                                    

36 4 მარინე
ბერუაშვილი-
ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    

36 4 ლალი ლელაძე კომისიის წევრი                                    
36 4 ელგუჯა ნასყიდაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 4 მარინა შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
36 4 მეგი მძინარიშვილი მოადგილე                                          

36 5 გურამი გავაშელი კომისიის თავმჯდომარე                              
36 5 თამარი აიწურაძე კომისიის მდივანი                                  



36 5 ირაკლი ცხვედაძე კომისიის წევრი                                    
36 5 თამარ კაჯაევი კომისიის წევრი                                    
36 5 კარინა მინასიანი კომისიის წევრი                                    
36 5 მაია ფოცხვერაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 5 ნელი გუგუბერიძე კომისიის წევრი                                    
36 5 ცირა ბაღაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 5 ტატიანა მარტინენკო კომისიის წევრი                                    
36 5 მაია შავარდენიძე კომისიის წევრი                                    
36 5 მანანა ცხოვრებაძე კომისიის წევრი                                    
36 5 შოთა წიქარიშვილი კომისიის წევრი                                    
36 5 გულნარი გვიმრაძე-ღამბაშიძე მოადგილე                                          

36 6 მარინე ფერაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
36 6 ამალია კოჟორიძე კომისიის მდივანი                                  
36 6 გიორგი ქობულაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 6 მადონა მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 6 ხათუნა მაკარიძე კომისიის წევრი                                    
36 6 ლია პაპიძე კომისიის წევრი                                    
36 6 ირინა ყაულაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 6 ელიზა ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
36 6 მზია მაზიაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 6 თამარ მელიქიძე კომისიის წევრი                                    
36 6 ლალი ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    
36 6 ირმა ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
36 6 ეკატერინე კამკამიძე მოადგილე                                          

36 7 ნარგიზ შავიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
36 7 ია ტლაშაძე კომისიის მდივანი                                  
36 7 თინათინ სარალიძე კომისიის წევრი                                    
36 7 მარიამ გურასაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 7 დავით ოთანაძე კომისიის წევრი                                    
36 7 ნაირა ამანათაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 7 ნინო ლომიძე კომისიის წევრი                                    
36 7 ირმა ღონიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
36 7 ლიზა არბოლიშვილი კომისიის წევრი                                    
36 7 ვენერა ბიბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 7 მაია კუდავა კომისიის წევრი                                    
36 7 დოდო მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
36 7 ნუგზარ ღამბაშიძე მოადგილე                                          



36 8 ზოია ლომუაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
36 8 მედიკო დემეტრაშვილი კომისიის მდივანი                                  
36 8 ნუგზარ ბილანიშვილი კომისიის წევრი                                    
36 8 სალომე კასრაძე კომისიის წევრი                                    
36 8 ნატო გულუა კომისიის წევრი                                    
36 8 ნინო ღოღელიანი კომისიის წევრი                                    
36 8 თორნიკე კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
36 8 ცისანა ასპანიძე კომისიის წევრი                                    
36 8 ინგა ფხიკიძე კომისიის წევრი                                    
36 8 მაყვალა ტალახაძე კომისიის წევრი                                    
36 8 ინა ღარიშვილი კომისიის წევრი                                    
36 8 ხათუნა თედორაძე მოადგილე                                          

36 9 ლევან ლომსაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
36 9 მაია ხუციშვილი კომისიის მდივანი                                  
36 9 კახი კურატაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 9 ნანა მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 9 თინათინ გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
36 9 ლელა მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
36 9 მზია კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
36 9 ნათია კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
36 9 ლილი ლომიძე კომისიის წევრი                                    
36 9 ეკატერინე ბოლოთაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 9 ფიქრია სტურუა კომისიის წევრი                                    
36 9 ნინო ცინარიძე კომისიის წევრი                                    
36 9 ნანული მექერიშვილი მოადგილე                                          

36 10 ირინე ლომიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
36 10 ეკატერინე ჩადუნელი კომისიის მდივანი                                  
36 10 ზურაბი ქვლივიძე კომისიის წევრი                                    
36 10 მარიამი ფატარიძე კომისიის წევრი                                    
36 10 რუიზან ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    
36 10 იური ბლიაძე კომისიის წევრი                                    
36 10 მანონი ერემაძე კომისიის წევრი                                    
36 10 ნათელა გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
36 10 მანანა ბლიაძე კომისიის წევრი                                    
36 10 ხათუნა გეგეშიძე კომისიის წევრი                                    
36 10 ნანა ლომიძე კომისიის წევრი                                    



36 10 დარეჯან რიკაძე კომისიის წევრი                                    
36 10 ხათუნა ნოზაძე მოადგილე                                          

36 11 ქეთევან დეკანოსიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
36 11 ია მეტრეველი კომისიის მდივანი                                  
36 11 ვალერიან ისახანოვი კომისიის წევრი                                    
36 11 ნატალია დეკანოსიძე კომისიის წევრი                                    
36 11 ტარიელ მოსესოვი კომისიის წევრი                                    
36 11 გოჩა უგულავა კომისიის წევრი                                    
36 11 შალვა მიქაბერიძე კომისიის წევრი                                    
36 11 თამარ სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    
36 11 ქეთევან მაზმიშვილი კომისიის წევრი                                    
36 11 ლეილა ადამიანცი კომისიის წევრი                                    
36 11 მიხეილი ფილაური კომისიის წევრი                                    
36 11 ოთარ ხაჩატურიან კომისიის წევრი                                    
36 11 ლალი ბერიძე მოადგილე                                          

36 12 ზოია თიგიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
36 12 ნანა გეგეშიძე-ჩუბკო კომისიის მდივანი                                  
36 12 ჯულიეტა ტატულაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 12 ნათელა ბლიაძე კომისიის წევრი                                    

36 12 ავთანდილი თაბუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 12 ცირა დვალაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 12 ლევან კამკამიძე კომისიის წევრი                                    
36 12 თამარ ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
36 12 მარინა ბერიშვილი კომისიის წევრი                                    
36 12 ლევან თედიაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 12 მზია კურტანიძე კომისიის წევრი                                    
36 12 მანანა ლურსმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 12 გიორგი ლურსმანაშვილი მოადგილე                                          

36 13 იზაბელა შუშანია კომისიის თავმჯდომარე                              
36 13 თინათინ მუხურაძე კომისიის მდივანი                                  
36 13 დავით ისახანოვი კომისიის წევრი                                    
36 13 ნინო თედიაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 13 გენო ხეცაძე კომისიის წევრი                                    
36 13 ლალი პაქსაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 13 ირინე ფალვენიანი კომისიის წევრი                                    



36 13 გიორგი გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
36 13 ნატალია გეგეშიძე კომისიის წევრი                                    
36 13 შორენა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
36 13 დავითი ღონღაძე კომისიის წევრი                                    
36 13 ლელა ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    
36 13 მანანა სეხნიაშვილი მოადგილე                                          

36 14 ნარიმან მელიქიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
36 14 ლელა მელიქიძე კომისიის მდივანი                                  
36 14 ერიკ სეროფიანი კომისიის წევრი                                    
36 14 მნაცაკან აკობიანი კომისიის წევრი                                    
36 14 ეკატერინა მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
36 14 ნოდარ ბაქრაძე კომისიის წევრი                                    
36 14 ნათელა მელიქიძე კომისიის წევრი                                    
36 14 ვალოდია მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
36 14 ლიანა აკოფოვი კომისიის წევრი                                    
36 14 მამუკა მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
36 14 ციური მელიქიძე კომისიის წევრი                                    
36 14 სპარტაკ უნანიან კომისიის წევრი                                    
36 14 სოსიკ აკოფიანი მოადგილე                                          

36 15 ლელა ჯავახიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
36 15 სალომე ხუციშვილი კომისიის მდივანი                                  
36 15 ნინო სვანიძე კომისიის წევრი                                    
36 15 ნაირა მახარაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 15 ხათუნა ჩიტაძე კომისიის წევრი                                    
36 15 ხათუნა მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
36 15 ელიზავეტა კუჭუხიძე კომისიის წევრი                                    
36 15 მარიამ ბლიაძე კომისიის წევრი                                    
36 15 თეა გიაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 15 კახა კევლიშვილი კომისიის წევრი                                    
36 15 იზოლდა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
36 15 ნუნუ პაპიძე კომისიის წევრი                                    
36 15 ხათუნა ხუციშვილი მოადგილე                                          

36 16 ია ქოზაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
36 16 ხათუნა ნადირაძე კომისიის მდივანი                                  
36 16 ვიოლეტა ქიტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 16 მარინა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    



36 16 ნანა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
36 16 თედორე ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
36 16 ვერიკო გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 16 ლალი ჯირკვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
36 16 თამარ კაკიაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 16 საბა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
36 16 ეთერ მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
36 16 ივანე სარალიძე კომისიის წევრი                                    
36 16 აზა ნოზაძე მოადგილე                                          

36 17 ლელი აკოფოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
36 17 ბელა ჯიკაევი კომისიის მდივანი                                  
36 17 ხათუნა ხითარიშვილი კომისიის წევრი                                    
36 17 ნინა სანდაძე კომისიის წევრი                                    
36 17 ნოდარი აჩელაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 17 სერგო არუთუნიან კომისიის წევრი                                    
36 17 არტაშ ირიციანი კომისიის წევრი                                    
36 17 ზურაბ კაჭკაჭიშვილი კომისიის წევრი                                    
36 17 გალინა მანუკიანი კომისიის წევრი                                    
36 17 რიმა მიქაელიან კომისიის წევრი                                    
36 17 არამაის მურადიან კომისიის წევრი                                    
36 17 სონიკ ოგანესიანი კომისიის წევრი                                    
36 17 ანდრუშ ირიციან მოადგილე                                          

36 18 ზაზა ჩუტკერაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
36 18 ფიქრია მულაძე კომისიის მდივანი                                  
36 18 ცისანა ხმალაძე კომისიის წევრი                                    
36 18 ლალი მამლიკიძე კომისიის წევრი                                    
36 18 ირინე მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
36 18 მიხეილ გოგალაძე კომისიის წევრი                                    
36 18 მალხაზ გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
36 18 შორენა ბეშკენაძე კომისიის წევრი                                    
36 18 ნანა ბიბილური კომისიის წევრი                                    
36 18 ლამარა ბლიაძე კომისიის წევრი                                    
36 18 დიანა თოფურიანი კომისიის წევრი                                    
36 18 ნატო ნუსხელაძე კომისიის წევრი                                    
36 18 მარინა ხაჩიძე მოადგილე                                          

36 19 იაგორი ტაბატაძე კომისიის თავმჯდომარე                              



36 19 მადონა გეგეშიძე კომისიის მდივანი                                  
36 19 ნანი გაიხარაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 19 ელიზავეტა გეგეშიძე კომისიის წევრი                                    
36 19 მარინე გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
36 19 ქეთევანი ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
36 19 მარიამი ხაჩიძე-გეგეშიძე კომისიის წევრი                                    
36 19 ნარგიზი ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
36 19 დავით გოგოლიძე კომისიის წევრი                                    
36 19 თეა კიკვაძე კომისიის წევრი                                    
36 19 ნაირა მურჯიკნელი კომისიის წევრი                                    
36 19 მაკა შოთაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 19 ნარი ხაჩიძე მოადგილე                                          

36 20 ვიოლეტა ციცქიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
36 20 ეკა გოგოლაძე კომისიის მდივანი                                  
36 20 დავით გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
36 20 ნინო გურასაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 20 ვახტანგ ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
36 20 ლევან ბლიაძე კომისიის წევრი                                    
36 20 ხატია ხვინგია კომისიის წევრი                                    
36 20 ქეთევანი ლელაძე კომისიის წევრი                                    
36 20 ნონა ბლიაძე კომისიის წევრი                                    
36 20 ნათია გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
36 20 ზაირა რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
36 20 მარიამ ხარხელი კომისიის წევრი                                    
36 20 ლალი კალანდაძე მოადგილე                                          

36 21 მარინე კიკნაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
36 21 მადონა თაბაგარი კომისიის მდივანი                                  
36 21 მაია მირუაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 21 მაია ბერიძე კომისიის წევრი                                    
36 21 მარინე გოგალაძე კომისიის წევრი                                    
36 21 მაია გაბელაია კომისიის წევრი                                    
36 21 ნუკრი გუდაძე კომისიის წევრი                                    
36 21 თეიმურაზ ციცქიშვილი კომისიის წევრი                                    
36 21 ლია ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
36 21 ნინო რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
36 21 მარიამი ცუცქირიძე კომისიის წევრი                                    
36 21 მარინე ჯიკაევი კომისიის წევრი                                    



36 21 ქეთევან გოდერძიშვილი მოადგილე                                          

36 22 დიანა ინასარიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
36 22 ლარისა გოგოლაძე კომისიის მდივანი                                  
36 22 ქეთევანი რევაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
36 22 ეთერ გაჩეჩილაძე კომისიის წევრი                                    
36 22 შალვა ციცქიშვილი კომისიის წევრი                                    
36 22 ეკატერინე ლიპირიდი კომისიის წევრი                                    
36 22 ნუნუ ციცქიშვილი კომისიის წევრი                                    
36 22 თინა ივანაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 22 ელგუჯა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 22 მაია ციცქიშვილი კომისიის წევრი                                    
36 22 შალვა ჭარელი კომისიის წევრი                                    
36 22 ქეთევან ჭკუასელიძე კომისიის წევრი                                    
36 22 თეა რაზმაძე მოადგილე                                          

36 23 მარინა სპიტარი კომისიის თავმჯდომარე                              
36 23 ლელა ლელაძე კომისიის მდივანი                                  
36 23 ირმა მურადაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 23 როლანდი გეგეშიძე კომისიის წევრი                                    
36 23 მარგალიტა ტალახაძე კომისიის წევრი                                    
36 23 ვასილ ზაზაძე კომისიის წევრი                                    
36 23 მიხეილ ლიპირიდი კომისიის წევრი                                    
36 23 ვასილისა იორდანიდუ კომისიის წევრი                                    
36 23 ეკატერინა გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
36 23 თამარ გორდეზიანი კომისიის წევრი                                    
36 23 ლამარა თოთაძე კომისიის წევრი                                    
36 23 ეთერ მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
36 23 ნინა ბარძიმაძე მოადგილე                                          

36 24 არმიკ არუთუნიან კომისიის თავმჯდომარე                              
36 24 ხათუნა არუთუნიან კომისიის მდივანი                                  
36 24 ქეთევან გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 24 სირაკან არუთუნიან კომისიის წევრი                                    
36 24 არმენ არუთუნიან კომისიის წევრი                                    
36 24 ნიკო ხვედელიძე კომისიის წევრი                                    
36 24 ჟულიეტა მურადიანი კომისიის წევრი                                    

36 24 ალექსანდრე ვართერესიანი კომისიის წევრი                                    



36 24 სოგრატ თოროსიან კომისიის წევრი                                    
36 24 გაგიკ მიქოიან კომისიის წევრი                                    
36 24 შირაზ მიქოიანი კომისიის წევრი                                    
36 24 ანდრანიკ შაინიან მოადგილე                                          

36 25 ნანა ქუმსიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
36 25 ლალი ჩადუნელი კომისიის მდივანი                                  
36 25 ზაზა ტოგონიძე კომისიის წევრი                                    
36 25 ხათუნა ბარდაძე კომისიის წევრი                                    
36 25 თათია აიწურაძე კომისიის წევრი                                    
36 25 ნინო მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
36 25 გიორგი ლონდარიძე კომისიის წევრი                                    
36 25 მანანა აიწურაძე კომისიის წევრი                                    
36 25 ლია ნათენაძე კომისიის წევრი                                    
36 25 ქეთევან თოდრაძე კომისიის წევრი                                    
36 25 ელენა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
36 25 ჯემალ ხაჭაპურიძე კომისიის წევრი                                    
36 25 თამარ ყიფიანი მოადგილე                                          

36 26 მარინე ჯაბახიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
36 26 მაია წიქარიშვილი კომისიის მდივანი                                  
36 26 ანნა ნანობაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 26 ნინო ცოცხალაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 26 თამარ მაკარიძე კომისიის წევრი                                    
36 26 ჯულიეტა მინასიანი კომისიის წევრი                                    
36 26 დარეჯან ცალქალამანიძე კომისიის წევრი                                    
36 26 ია კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
36 26 თამარ აიწურაძე კომისიის წევრი                                    
36 26 თამაზი ვეფხვაძე კომისიის წევრი                                    
36 26 ირინა ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
36 26 ელისო ძნელაძე კომისიის წევრი                                    
36 26 ლევან გედიანიძე მოადგილე                                          

36 27 ამირან კოჟორიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
36 27 მზია ხითარიშვილი კომისიის მდივანი                                  
36 27 ანა სოფრომაძე კომისიის წევრი                                    
36 27 ირმა ცოცხალაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 27 თამარი კურტანიძე კომისიის წევრი                                    
36 27 ქეთევან ნოზაძე კომისიის წევრი                                    



36 27 ნინო გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 27 მაყვალა სანდაძე კომისიის წევრი                                    
36 27 ინგა აფრიამაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 27 გრიგოლ გაბაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 27 მარიამ მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
36 27 თინათინ ჯიქია კომისიის წევრი                                    
36 27 ნინო არბოლიშვილი მოადგილე                                          

36 28 ანასტასია ხაჩიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
36 28 ოლია მახარობლიძე კომისიის მდივანი                                  
36 28 გიორგი გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 28 ნინო ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
36 28 ლიანა დანელია კომისიის წევრი                                    
36 28 ეკა ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
36 28 ნათელა ორჯონიკიძე კომისიის წევრი                                    
36 28 დალი ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    
36 28 მარინე აბრამაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 28 იამზე გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 28 რუსიკო მამიჯანაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 28 მაკა შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
36 28 მაია ქიტიაშვილი მოადგილე                                          

36 29 გიორგი მეტრეველი კომისიის თავმჯდომარე                              
36 29 თამარ გოგიჩაშვილი კომისიის მდივანი                                  
36 29 ირმა რჩეულიშვილი კომისიის წევრი                                    
36 29 ეთერ გურეშიძე კომისიის წევრი                                    
36 29 ქეთევან ბაკაევი კომისიის წევრი                                    
36 29 ქეთევან ჭიღლაძე კომისიის წევრი                                    
36 29 ლამარა ბურჯანაძე კომისიის წევრი                                    
36 29 რუსუდან სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    
36 29 ასმათ ყოროშვილი კომისიის წევრი                                    
36 29 ჟანა ამირშადოვი კომისიის წევრი                                    
36 29 ლევან სოღოიანი კომისიის წევრი                                    
36 29 მედეია მეტრეველი მოადგილე                                          

36 30 ვასილ ზაზიკაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
36 30 ნათია კოპაძე კომისიის მდივანი                                  
36 30 კახა ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
36 30 ავთანდილ ფატარიძე კომისიის წევრი                                    



36 30 ლიუზა წიქარიშვილი კომისიის წევრი                                    
36 30 ნანა კამკამიძე კომისიის წევრი                                    
36 30 გურამ ჭარელი კომისიის წევრი                                    
36 30 ლამარა კურტანიძე კომისიის წევრი                                    
36 30 თამარ ბლიაძე კომისიის წევრი                                    
36 30 ინეზა ბლიაძე კომისიის წევრი                                    
36 30 ლაურა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
36 30 ნინო ლურსმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
36 30 ქეთევან რიკაძე მოადგილე                                          

37 1 როინი თაქთაქიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
37 1 ხატია საანიშვილი კომისიის მდივანი                                  
37 1 ლია ბუცხრიკიძე კომისიის წევრი                                    
37 1 მზია მანჩხაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 1 მარია ბალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 1 ედიშერ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
37 1 მერი კაჭკაჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 1 მანანა ლიჩელი კომისიის წევრი                                    
37 1 რუსუდანი გაჩეჩილაძე კომისიის წევრი                                    
37 1 რუსუდან აჩელაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 1 თამარ ქიმერიძე კომისიის წევრი                                    
37 1 ნანა ჩიტაძე კომისიის წევრი                                    
37 1 ნანა გელაშვილი მოადგილე                                          

37 2 ხათუნა ჯინჭველაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
37 2 მარინა თოთაძე კომისიის მდივანი                                  
37 2 მარინე სუდაძე კომისიის წევრი                                    
37 2 ნანა ტოგონიძე კომისიის წევრი                                    
37 2 ეთერი შაყულაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 2 მარინე ინასარიძე კომისიის წევრი                                    

37 2 ალექსანდრე გვარამაძე კომისიის წევრი                                    
37 2 გიორგი ნადიბაიძე კომისიის წევრი                                    
37 2 ლიზა არბოლიშვილი კომისიის წევრი                                    
37 2 მარიზა მარსაგიშვილი კომისიის წევრი                                    
37 2 მარინა მერაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
37 2 ივანე მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
37 2 ანზორ ხუციშვილი მოადგილე                                          



37 3 ვახტანგი ქართველიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
37 3 ნანული მამასახლისიშვილი კომისიის მდივანი                                  
37 3 ქეთევან ბარძიმაძე კომისიის წევრი                                    
37 3 ეკატერინა გორგოძე კომისიის წევრი                                    
37 3 ეკატერინე გულიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 3 ეკა კევლიშვილი კომისიის წევრი                                    
37 3 ანა სვანიძე კომისიის წევრი                                    
37 3 ნინო ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    
37 3 ეთერი აფრიამაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 3 ნატალია გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
37 3 მზია კურტანიძე კომისიის წევრი                                    
37 3 ესმა ქართველიშვილი კომისიის წევრი                                    
37 3 ავთანდილ პარუნაშვილი მოადგილე                                          

37 4 ჯიმშერ გიორგაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
37 4 ნათია ქეშიშევი კომისიის მდივანი                                  
37 4 მამუკა სუდაძე კომისიის წევრი                                    
37 4 ნათია ველიჯანაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 4 ნანა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
37 4 მაკა ოქრომელიძე კომისიის წევრი                                    
37 4 ირინე ზედგინიძე კომისიის წევრი                                    
37 4 ქეთევან ბალახაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 4 ლილი ცუხიშვილი კომისიის წევრი                                    
37 4 ნოდარ ბარბლიშვილი კომისიის წევრი                                    
37 4 ციური სუთიაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 4 თეა ფოცხვერაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 4 კახაბერი მოდებაძე მოადგილე                                          

37 5 ჯემალი ჩუტკერაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
37 5 თამარი ლომიძე კომისიის მდივანი                                  
37 5 იზოლდა გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
37 5 ნინო ინასარიძე კომისიის წევრი                                    
37 5 იოსებ ლეკიშვილი კომისიის წევრი                                    
37 5 კახაბერ ლომიძე კომისიის წევრი                                    
37 5 თამარი მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
37 5 თამარა მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
37 5 ნინო ბერიძე კომისიის წევრი                                    
37 5 მარიეტა მელიქიძე კომისიის წევრი                                    



37 5 ლიანა ნათენაძე კომისიის წევრი                                    
37 5 არმინე სიმონიან კომისიის წევრი                                    

37 5 ალექსანდრე მელიქიძე მოადგილე                                          

37 6 ზაური პეტაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
37 6 მამუკა თამარაძე კომისიის მდივანი                                  
37 6 ლევანი საანიშვილი კომისიის წევრი                                    
37 6 ლია მანჩხაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 6 თეონა გოგოლაური კომისიის წევრი                                    
37 6 გოარინე დილანიან კომისიის წევრი                                    

37 6 ავთანდილი ლონდარიძე კომისიის წევრი                                    
37 6 ანეტა არველაძე კომისიის წევრი                                    
37 6 მარგარიტა ოგანესიან კომისიის წევრი                                    
37 6 მირანდა გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
37 6 ზურაბი ლომიძე კომისიის წევრი                                    
37 6 მეგი ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    
37 6 მირანდა კბილაშვილი მოადგილე                                          

37 7 მარეხი ტატალაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              

37 7 ალექსანდრე თამარაძე კომისიის მდივანი                                  
37 7 მანუჩარ ოქრომელიძე კომისიის წევრი                                    
37 7 რუდოლფ მანანიან კომისიის წევრი                                    
37 7 რუსუდანი გოდერიძე კომისიის წევრი                                    
37 7 მაია ოქრომელიძე კომისიის წევრი                                    
37 7 ეკა მექოშვილი კომისიის წევრი                                    
37 7 ნუკრი მარკოიძე კომისიის წევრი                                    
37 7 ინგა მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
37 7 ნინო გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 7 რეზო ინასარიძე კომისიის წევრი                                    
37 7 გოჩა მიქაბერიძე კომისიის წევრი                                    
37 7 ტადევოს ტონაკანიან მოადგილე                                          

37 8 თეიმურაზ გვარამაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
37 8 ნინელი ქენქაძე კომისიის მდივანი                                  
37 8 ნათია ზამბახიძე კომისიის წევრი                                    
37 8 თინათინი ბალახაშვილი კომისიის წევრი                                    



37 8 მალხაზი ოქრომელიძე კომისიის წევრი                                    
37 8 ანა კორშია კომისიის წევრი                                    
37 8 ნიკოლოზ ბარძიმაძე კომისიის წევრი                                    
37 8 ხათუნა ჟუჟუნაძე კომისიის წევრი                                    
37 8 მაია ანანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 8 მაია კაველიძე კომისიის წევრი                                    
37 8 მალხაზი სამსონიძე კომისიის წევრი                                    
37 8 აღუნიკ სისაკიან კომისიის წევრი                                    
37 8 ნელი პარუნაშვილი მოადგილე                                          

37 9 სიმონ გიორგაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
37 9 ეთერი ივანიძე კომისიის მდივანი                                  
37 9 გრიგოლ ხითარიშვილი კომისიის წევრი                                    
37 9 მანანა ხითარიშვილი კომისიის წევრი                                    
37 9 ეთერი ჩიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 9 ქეთევან კაკაჩიშვილი კომისიის წევრი                                    
37 9 ნათელა გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 9 ოლეგი ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
37 9 ნინო დარბაიძე კომისიის წევრი                                    
37 9 ინგა კაკაჩიშვილი კომისიის წევრი                                    
37 9 ლამარა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
37 9 თამილა ჩიტაძე კომისიის წევრი                                    
37 9 ავთანდილ მანველიშვილი მოადგილე                                          

37 10 ნანა ბაღდოშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
37 10 ქეთევანი გაბელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
37 10 გულნარა ხითარიშვილი კომისიის წევრი                                    
37 10 ჯაბა ხითარიშვილი კომისიის წევრი                                    
37 10 ზეინაბ ხითარიშვილი კომისიის წევრი                                    
37 10 ნანი ტატუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 10 ცისანა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
37 10 ვიტალი თელიევი კომისიის წევრი                                    
37 10 თამარ გაბელაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 10 მანანა გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
37 10 მზია კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
37 10 მაყვალა კუსიანი კომისიის წევრი                                    
37 10 რომანოზ ლომიძე მოადგილე                                          

37 11 ნინო მანველოვი კომისიის თავმჯდომარე                              



37 11 ია ჩადუნელი კომისიის მდივანი                                  
37 11 ბაქარი მელიქიძე კომისიის წევრი                                    
37 11 ბადრი სამსონიძე კომისიის წევრი                                    
37 11 სიმონი ნასყიდაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 11 სიმონ თელიევი კომისიის წევრი                                    
37 11 ამირანი გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 11 ბეჟანი შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
37 11 უჩა კაკიაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 11 ეთერი გაბელაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 11 სპარტაკ სამსონიძე კომისიის წევრი                                    
37 11 აკაკი ჭანკოტაძე კომისიის წევრი                                    
37 11 ეკატერინე ჩიტაშვილი მოადგილე                                          

37 12 სიმონ გელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
37 12 მავრა ბახტურიძე კომისიის მდივანი                                  
37 12 რამაზი გეწაძე კომისიის წევრი                                    
37 12 ირმა ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
37 12 ქეთევანი გვარამაძე კომისიის წევრი                                    
37 12 მანანა ხაბელაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 12 ლელა ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
37 12 ვახტანგ ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
37 12 მარიამ კვირიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 12 ირმა გაჩეჩილაძე კომისიის წევრი                                    
37 12 გიორგი გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
37 12 ლელა ყურმაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 12 მამუკა ხუციშვილი მოადგილე                                          

37 13 ტარიელ ტაბატაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
37 13 ციური ოქრომელიძე კომისიის მდივანი                                  
37 13 ლალი ჭუმბურიძე კომისიის წევრი                                    
37 13 მირზა მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
37 13 მადონა სუდაძე კომისიის წევრი                                    
37 13 ვეფხია ბერიძე კომისიის წევრი                                    
37 13 არჩილ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
37 13 იორდანე ასპანიძე კომისიის წევრი                                    
37 13 ინგა ინასარიძე კომისიის წევრი                                    
37 13 რომანი დავლაშერიძე კომისიის წევრი                                    
37 13 დოდო ზედგინიძე კომისიის წევრი                                    
37 13 ლიანა ინასარიძე კომისიის წევრი                                    



37 13 ლალი ტაბატაძე მოადგილე                                          

37 14 ჟუჟუნა გოგოლაური კომისიის თავმჯდომარე                              
37 14 მაკა მარტინენკო კომისიის მდივანი                                  
37 14 ივეტა ჯინჭველაძე კომისიის წევრი                                    
37 14 ნათია ღონღაძე კომისიის წევრი                                    
37 14 ლიანა ბარამიძე კომისიის წევრი                                    
37 14 ელენე ლურსმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 14 ზურაბ ანანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 14 ლეილა გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
37 14 მურმანი ხალაძე კომისიის წევრი                                    
37 14 ნინო მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
37 14 მზია მარტინენკო კომისიის წევრი                                    
37 14 თეონა მელიქიძე კომისიის წევრი                                    
37 14 მარიამი მარტინენკო მოადგილე                                          

37 15 გივი კაპანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              

37 15 ნაზიბროლა გელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
37 15 კობა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
37 15 მალხაზი კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
37 15 მამუკა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
37 15 მიხეილ კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
37 15 მალხაზი გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
37 15 ხვიჩა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
37 15 ლალი იველაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 15 ბადრი გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 15 ლია გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 15 კობა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
37 15 პაატა კაპანაძე მოადგილე                                          

37 16 გიორგი გვარამაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
37 16 შორენა ჭყოიძე კომისიის მდივანი                                  
37 16 ლელა დიღმელაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 16 ლევან ინასარიძე კომისიის წევრი                                    
37 16 დარეჯან გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
37 16 ინგა კოპაძე კომისიის წევრი                                    
37 16 ეკატერინე ბერიძე კომისიის წევრი                                    
37 16 ლალი პაპაშვილი კომისიის წევრი                                    



37 16 თეონა ბლიაძე კომისიის წევრი                                    
37 16 ნიკოლოზი გოგოლაური კომისიის წევრი                                    
37 16 დარეჯანი ინასარიძე კომისიის წევრი                                    
37 16 იდა ტიფენცევა კომისიის წევრი                                    
37 16 მალხაზ ბლუაშვილი მოადგილე                                          

37 17 გიორგი დიასამიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
37 17 ნანა მაცაბერიძე კომისიის მდივანი                                  
37 17 ბესიკ ოქრომელიძე კომისიის წევრი                                    
37 17 ნაილი მაზმანიშვილი კომისიის წევრი                                    
37 17 ლია ინასარიძე კომისიის წევრი                                    
37 17 თეიმურაზ მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
37 17 თამარი მელიქიძე კომისიის წევრი                                    
37 17 პაატა მესხი კომისიის წევრი                                    
37 17 ნინო გვირჯიშვილი კომისიის წევრი                                    

37 17 თეიმურაზი მელიქიძე კომისიის წევრი                                    
37 17 გაიანე მინასიან კომისიის წევრი                                    
37 17 სამველ მინასიან კომისიის წევრი                                    
37 17 ნინო შველიძე კომისიის წევრი                                    

37 18 ინგა ერემიან კომისიის თავმჯდომარე                              
37 18 რუზანა რაისიან-კარახანიან კომისიის მდივანი                                  
37 18 ელზა ჩიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 18 სრპუი არუთუნიან კომისიის წევრი                                    
37 18 ლენა პეტროსიან კომისიის წევრი                                    
37 18 ნათელა ხითარიშვილი კომისიის წევრი                                    
37 18 ლია ივანიძე კომისიის წევრი                                    
37 18 ჰარუთუნ პეტროსიან კომისიის წევრი                                    
37 18 ნოე დიაკონაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 18 ტაკუი ავაკიან კომისიის წევრი                                    
37 18 აკოფ არუთუნიან კომისიის წევრი                                    
37 18 ეთერი გალუსტიან კომისიის წევრი                                    
37 18 მარინე სოგომონიან მოადგილე                                          

37 19 ხორენ ოგანესიან კომისიის თავმჯდომარე                              
37 19 ფეფრონე პაპიკიან-ათოშვილი კომისიის მდივანი                                  
37 19 ხათუნა მუტაფიან კომისიის წევრი                                    
37 19 შოღაკატ ჩახალიან კომისიის წევრი                                    



37 19 თამარა ნახაპეტიან კომისიის წევრი                                    
37 19 იოსებ ხითარიშვილი კომისიის წევრი                                    
37 19 მერუჟან ასლანიან კომისიის წევრი                                    
37 19 სუსანნა ოგანესიან კომისიის წევრი                                    
37 19 ოფელია გევორქიან კომისიის წევრი                                    
37 19 მარიამ კარაპეტიან კომისიის წევრი                                    
37 19 პეპრონე პოღოსიან კომისიის წევრი                                    
37 19 სააკ პოღოსიან კომისიის წევრი                                    
37 19 სტეფან ნახაპეტიან მოადგილე                                          

37 20 გიული ყიფიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
37 20 ხათუნა შუბითიძე კომისიის მდივანი                                  
37 20 ირმა კაჭკაჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 20 ვალერიან ზედგინიძე კომისიის წევრი                                    
37 20 დოდო ბერიძე კომისიის წევრი                                    
37 20 ჟანნა ხითარიშვილი კომისიის წევრი                                    
37 20 ზურაბი მურადაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 20 ვანდა მანჩხაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 20 კახაბერ ლომიძე კომისიის წევრი                                    
37 20 ნუგზარი ლომიძე კომისიის წევრი                                    
37 20 უჩა მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
37 20 ბიჭიკო ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
37 20 მაყვალა უჩიძე მოადგილე                                          

37 21 ნინო ჩიტაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
37 21 ნათია პაპიძე კომისიის მდივანი                                  
37 21 გოარიკ არუთუნიან კომისიის წევრი                                    
37 21 სრბუი აკოფიან კომისიის წევრი                                    
37 21 ლეილა გოგიშვილი კომისიის წევრი                                    
37 21 ბექა ვარდიძე კომისიის წევრი                                    
37 21 ტირუი ამბარცუმიან კომისიის წევრი                                    
37 21 რობერტ პაპიძე კომისიის წევრი                                    
37 21 ქნარიკ არსენიან კომისიის წევრი                                    
37 21 სალომე ბერიძე კომისიის წევრი                                    
37 21 მიქაელ კოკჩიან კომისიის წევრი                                    
37 21 ნინო მელიქიძე კომისიის წევრი                                    
37 21 არუთუნ აკოფიან მოადგილე                                          

37 22 დავით მოდებაძე კომისიის თავმჯდომარე                              



37 22 ლამარა ოქრომელიძე კომისიის მდივანი                                  
37 22 მიხეილ მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
37 22 ანა ელიოსიძე კომისიის წევრი                                    
37 22 თენგიზ სუდაძე კომისიის წევრი                                    
37 22 თინა ვარდიძე კომისიის წევრი                                    
37 22 გურამი ოქრომელიძე კომისიის წევრი                                    
37 22 ნათია სუდაძე კომისიის წევრი                                    
37 22 გოგიტა მოდებაძე კომისიის წევრი                                    

37 22 თეიმურაზი მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
37 22 ნუგზარი ნეფარიძე კომისიის წევრი                                    
37 22 მერაბ ქურდაძე კომისიის წევრი                                    
37 22 ვალიკო მოდებაძე მოადგილე                                          

37 23 ნინო ფატარიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
37 23 თამარი გოგოლაური კომისიის მდივანი                                  
37 23 მაია ლომიძე კომისიის წევრი                                    
37 23 ტარიელ გოგოლაური კომისიის წევრი                                    
37 23 სულიკო ვეფხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 23 ნანა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
37 23 ნუნუ ლომიძე კომისიის წევრი                                    
37 23 მერაბი ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    
37 23 ლალი ლომიძე კომისიის წევრი                                    
37 23 ნათია გოგოლაური კომისიის წევრი                                    

37 23 ნაზიბროლა ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
37 23 ანნა შაყულაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 23 ევგენი ლომიძე მოადგილე                                          

37 24 ნერსეს მოსოიან კომისიის თავმჯდომარე                              
37 24 მართან აივაზიან კომისიის მდივანი                                  
37 24 კახაბერ ჩიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 24 სოფიო ოგანესიან კომისიის წევრი                                    
37 24 მკრტიჩ სიმონიან კომისიის წევრი                                    
37 24 აშხენ სიმონიან კომისიის წევრი                                    
37 24 ნანა ხიზაძე კომისიის წევრი                                    
37 24 ლევონ ავეტისიან კომისიის წევრი                                    
37 24 პაატა ხითარიშვილი კომისიის წევრი                                    
37 24 ანდრანიკ აბგარიან კომისიის წევრი                                    



37 24 კარინე ვაგანიან კომისიის წევრი                                    
37 24 სოფია ქოსიან კომისიის წევრი                                    
37 24 სიმონ დარბინიან მოადგილე                                          

37 25 ოგანეს დურგალიან კომისიის თავმჯდომარე                              
37 25 ეკა გოზალიშვილი კომისიის მდივანი                                  
37 25 ქეთევან ხითარიშვილი კომისიის წევრი                                    
37 25 არევიკ ურუმიან კომისიის წევრი                                    
37 25 ანაიდა მიქაელიან კომისიის წევრი                                    
37 25 ნანი გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
37 25 არმენ პაპიკიან კომისიის წევრი                                    
37 25 მათევოს პეტროსიან კომისიის წევრი                                    
37 25 არჩილ პაპიძე კომისიის წევრი                                    
37 25 სათენიკ ავეტისიან კომისიის წევრი                                    
37 25 სუსანნა მანუკიან კომისიის წევრი                                    
37 25 თერეზა მიქაელიან კომისიის წევრი                                    
37 25 მინას გრიგორიან მოადგილე                                          

37 26 ვიქტორ მურადიან კომისიის თავმჯდომარე                              
37 26 თამარ სარაშვილი კომისიის მდივანი                                  

37 26 ნაზიბროლა ჩიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 26 ვასილი ზედგინიძე კომისიის წევრი                                    
37 26 ქეთევანი სარაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 26 არშაკ მიქაელიან კომისიის წევრი                                    
37 26 გოჩა დემეტრაძე კომისიის წევრი                                    
37 26 მკრტიჩ სუკასიან კომისიის წევრი                                    
37 26 ნარინე კაზაროვა კომისიის წევრი                                    
37 26 ერვანდ მელქონიან კომისიის წევრი                                    
37 26 ოვსეფ მელქონიან კომისიის წევრი                                    
37 26 ერანუი მკრტჩიან კომისიის წევრი                                    
37 26 ზურაბი ბაიდაური მოადგილე                                          

37 27 გევორქ კარაპეტიან კომისიის თავმჯდომარე                              
37 27 აღავნი ანანიან კომისიის მდივანი                                  
37 27 არტურ გინოსიან კომისიის წევრი                                    
37 27 ანაიდ ავეტისიან კომისიის წევრი                                    
37 27 ინესა კირაკოსიან კომისიის წევრი                                    
37 27 კოტე ღვალაძე კომისიის წევრი                                    



37 27 ნანი შაყულაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 27 შუშანიკ ჩახოიან კომისიის წევრი                                    
37 27 რამინი მარტინენკო კომისიის წევრი                                    
37 27 გაიანე ჩახოიან კომისიის წევრი                                    
37 27 ლეილი ჩახოიან კომისიის წევრი                                    
37 27 ჰასმიკ ჩახოიან კომისიის წევრი                                    
37 27 ომარ გვირჯიშვილი მოადგილე                                          

37 28 ბელა კაპანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
37 28 მარინე მურჯიკნელი კომისიის მდივანი                                  
37 28 გოჩა მოსიძე კომისიის წევრი                                    
37 28 ოთარი ზედგინიძე კომისიის წევრი                                    
37 28 მანანა ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
37 28 ნაილი ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    
37 28 ნინო ანანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 28 თამარა დათუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 28 მიხეილ ვარდიძე კომისიის წევრი                                    
37 28 ნათია დურგლიშვილი კომისიის წევრი                                    

37 28 ლელა ზაზაძე-ოქრომელიძე კომისიის წევრი                                    
37 28 ციალა ჯინჭველაძე კომისიის წევრი                                    
37 28 გიორგი დალალიშვილი მოადგილე                                          

37 29 დავით ქეშიშევი კომისიის თავმჯდომარე                              
37 29 ნანა ბარბლიშვილი კომისიის მდივანი                                  
37 29 ნინო კაჭკაჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 29 მიხეილ მაკარიძე კომისიის წევრი                                    
37 29 დალი მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
37 29 ქეთევანი ნებაძე კომისიის წევრი                                    
37 29 მარინა ივანიძე კომისიის წევრი                                    
37 29 თათია ხმალაძე კომისიის წევრი                                    
37 29 ნათია ღვინიაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 29 ლიანა ავაკიან კომისიის წევრი                                    
37 29 თეონა ხაზალაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 29 ნაილი ხითარიშვილი კომისიის წევრი                                    
37 29 ომარი თედორაძე მოადგილე                                          

37 30 გიორგი ჭელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
37 30 ია კვერნაძე კომისიის მდივანი                                  



37 30 ნანა თუმანიშვილი კომისიის წევრი                                    
37 30 მეგი გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
37 30 მელანო მელიქიძე კომისიის წევრი                                    
37 30 ვენერა პავლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 30 ნანა ხითარიშვილი კომისიის წევრი                                    
37 30 მარიამი ჯაფოშვილი კომისიის წევრი                                    
37 30 მეგი გვარამაძე კომისიის წევრი                                    
37 30 მარიკა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
37 30 ნანა სამსონიძე კომისიის წევრი                                    
37 30 მაია შველიძე კომისიის წევრი                                    
37 30 იამზე ხუციშვილი მოადგილე                                          

37 31 მერაბ გურგენიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
37 31 თამარ ბაღდოშვილი კომისიის მდივანი                                  
37 31 ირინა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 31 ხათუნა ჯვარიძე კომისიის წევრი                                    
37 31 გურამი აღოშაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 31 ზაირა ივანიძე კომისიის წევრი                                    
37 31 ჯულია კოსტანტინოვა კომისიის წევრი                                    
37 31 თამარი გოგოლაური კომისიის წევრი                                    
37 31 ბელა ავალიშვილი კომისიის წევრი                                    
37 31 დავით გაჩეჩილაძე კომისიის წევრი                                    
37 31 მარგალიტა კალაიჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
37 31 ინგა მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
37 31 ლია კვერნაძე მოადგილე                                          

37 32 ვეფხია დიაკონაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
37 32 გია წიკლაური კომისიის მდივანი                                  
37 32 ელზა ზუბაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 32 მანანა გველესიანი კომისიის წევრი                                    
37 32 მეგი ქიმაძე კომისიის წევრი                                    

37 32 კონსტანტინე გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
37 32 ინგა დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
37 32 თამარ ნაპირელი კომისიის წევრი                                    
37 32 ჟუჟუნა დემეტრაძე კომისიის წევრი                                    
37 32 მაყვალა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
37 32 ალიოზ მერაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
37 32 ციალა ჩილინგარიშვილი კომისიის წევრი                                    



37 32 ზაზა თათოშვილი მოადგილე                                          

37 33 ილია ტატალაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
37 33 მაია კაკაჩიშვილი კომისიის მდივანი                                  
37 33 მარინა ჯანაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 33 დალი გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
37 33 ნაილი ხითარიშვილი კომისიის წევრი                                    
37 33 მარინა გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
37 33 ია აფრიამაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 33 გიორგი კოსტანტინოვი კომისიის წევრი                                    
37 33 მალინა ხითარიშვილი კომისიის წევრი                                    
37 33 ალბინა დალოღლანიან კომისიის წევრი                                    
37 33 ლელა სამსონიძე კომისიის წევრი                                    
37 33 ივდითი ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    
37 33 გოჩა გრიგალაშვილი მოადგილე                                          

37 34 ნოდარი პაპიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
37 34 ეკატერინე ზედგინიძე კომისიის მდივანი                                  
37 34 ნინო კაჭკაჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 34 ლია ჯანხოთელი კომისიის წევრი                                    
37 34 ნანა გიქოშვილი კომისიის წევრი                                    
37 34 ლეილა არუთუნიან კომისიის წევრი                                    
37 34 ნაირა შავაძე კომისიის წევრი                                    
37 34 ირაკლი ერემაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 34 შოთა პაპიძე კომისიის წევრი                                    
37 34 ანო ბიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
37 34 მარიამ კარახანიან კომისიის წევრი                                    
37 34 ნინო ჩილინგარიშვილი კომისიის წევრი                                    
37 34 ზაზა მერაბიშვილი მოადგილე                                          

37 35 ანზორ ბარძიმაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
37 35 ფიქრია გელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
37 35 ქეთევან ჯინჭველაძე კომისიის წევრი                                    
37 35 ალექსი ლაბაძე კომისიის წევრი                                    
37 35 ნანი გველესიანი კომისიის წევრი                                    
37 35 ეთერი გაჩეჩილაძე კომისიის წევრი                                    
37 35 ცისანა ჩაჩანიძე კომისიის წევრი                                    
37 35 თინათინ თათოშვილი კომისიის წევრი                                    
37 35 მალვინა მურადაშვილი კომისიის წევრი                                    



37 35 მართა ნებაძე კომისიის წევრი                                    
37 35 რუსუდან ღონღაძე კომისიის წევრი                                    
37 35 ქართლოსი ჯვარიძე კომისიის წევრი                                    
37 35 ივეტა ტვილდიანი მოადგილე                                          

38 1 გოდერძი კუბლაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
38 1 თამაზ ხარატიშვილი კომისიის მდივანი                                  
38 1 ქეთევან ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
38 1 მანანა რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 1 მარიამი გოგნაძე კომისიის წევრი                                    
38 1 ვახტანგი გავაშელი კომისიის წევრი                                    
38 1 იზოლდა რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 1 ფიქრია სირბილაძე კომისიის წევრი                                    
38 1 ნათია ბალახაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 1 მადონა გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 1 თეონა დანგაძე კომისიის წევრი                                    
38 1 თამაზ მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 1 თინა ქომეთიანი მოადგილე                                          

38 2 ოთარ კვარაცხელია კომისიის თავმჯდომარე                              
38 2 დავითი ჭაღიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
38 2 თინათინ მღებრიშვილი კომისიის წევრი                                    
38 2 ციცინო ნარიმანიშვილი კომისიის წევრი                                    
38 2 ნანა ბარბლიშვილი კომისიის წევრი                                    
38 2 ნათელა მსხვილიძე კომისიის წევრი                                    
38 2 ეკატერინე ხუბუნაია-გორგოძე კომისიის წევრი                                    
38 2 ლაშა ყულჯანიშვილი კომისიის წევრი                                    
38 2 მარინე ბალახაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 2 ია ბერიძე კომისიის წევრი                                    
38 2 მირანდა მსხვილიძე კომისიის წევრი                                    
38 2 მანანა ყულჯანიშვილი კომისიის წევრი                                    
38 2 ზინა ძინძიბაძე მოადგილე                                          

38 3 ზაურ ჩილინგარაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
38 3 ლალი ზაზაშვილი კომისიის მდივანი                                  
38 3 იაკობ აკოფაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 3 ჯემალ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
38 3 ნინო კარკაძე კომისიის წევრი                                    
38 3 ნინო აკოფაშვილი კომისიის წევრი                                    



38 3 ხათუნა აფრიამაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 3 ლელა გიქოშვილი კომისიის წევრი                                    
38 3 ქრისტინე ვარდიძე კომისიის წევრი                                    
38 3 ფატიმა ქარქუსაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 3 მარინე ჩილინგარაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 3 ციცინო ჩილინგარაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 3 ხათუნა კუსიანი მოადგილე                                          

38 4 ზვიად გორგოძე კომისიის თავმჯდომარე                              
38 4 თეიმურაზ მსხვილიძე კომისიის მდივანი                                  
38 4 გოდერძი ენდელაძე კომისიის წევრი                                    
38 4 გიორგი კარკაძე კომისიის წევრი                                    
38 4 ჟუჟუნა ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
38 4 ნუნუ გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 4 იოსები ბოჩიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 4 ემზარ ჩილაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 4 მეგი ბოჩიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 4 ნორა გეტელიანი კომისიის წევრი                                    
38 4 ბადრი ტოფაძე კომისიის წევრი                                    
38 4 ნატო ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
38 4 სვეტლანა ბოჩიკაშვილი მოადგილე                                          

38 5 ციალა ხუციშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
38 5 მზექალა გოგატიშვილი კომისიის მდივანი                                  
38 5 სოფიო ბაღდოშვილი კომისიის წევრი                                    
38 5 თეიმურაზ შავაძე კომისიის წევრი                                    
38 5 ზურაბ ტყემალაძე კომისიის წევრი                                    
38 5 გოჩა ხარაიშვილი კომისიის წევრი                                    
38 5 ივანე კაჭკაჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 5 გიორგი ხარაიშვილი კომისიის წევრი                                    
38 5 მედეა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
38 5 თამარ მერაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
38 5 გიორგი ქიმაძე კომისიის წევრი                                    
38 5 ციცინო ჩხიტუნიძე კომისიის წევრი                                    
38 5 ვაჟა ჩხიტუნიძე მოადგილე                                          

38 6 თეონა ჩირგაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
38 6 დალი ჯანელიძე კომისიის მდივანი                                  
38 6 გოდერძი შაინიძე კომისიის წევრი                                    



38 6 ქეთევან კიკაბიძე კომისიის წევრი                                    
38 6 გიორგი გოგნაძე კომისიის წევრი                                    
38 6 მაია ჩირგაძე კომისიის წევრი                                    
38 6 ტარიელ კუბლაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 6 იგარ დავაძე კომისიის წევრი                                    
38 6 თეა თათოშვილი კომისიის წევრი                                    
38 6 ნატალია კბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 6 ხათუნა ოქროჭელიძე კომისიის წევრი                                    
38 6 ნატალია ჩირგაძე კომისიის წევრი                                    
38 6 ოლღა ბერიშვილი მოადგილე                                          

38 7 თამაზ ნატრიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
38 7 რიმა დემეტრაძე კომისიის მდივანი                                  
38 7 ვლადიმერ დემეტრაძე კომისიის წევრი                                    
38 7 ნელი მინაძე კომისიის წევრი                                    
38 7 ბესიკი დემეტრაძე კომისიის წევრი                                    
38 7 რუსუდან ნარიმანიშვილი კომისიის წევრი                                    
38 7 ლალი ბურდული კომისიის წევრი                                    
38 7 სულიკო წითაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 7 მადონა ბაღდოშვილი კომისიის წევრი                                    
38 7 ნარგიზა მსხვილიძე კომისიის წევრი                                    
38 7 ქეთევანი მსხვილიძე კომისიის წევრი                                    
38 7 ნოდარი საბაძე კომისიის წევრი                                    
38 7 ლელა ჩუბინიძე მოადგილე                                          

38 8 გულიკო ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
38 8 გურამი მიქელაძე კომისიის მდივანი                                  
38 8 ნინო ჯელია კომისიის წევრი                                    
38 8 დარეჯანი ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
38 8 გულნაზი შამანაძე კომისიის წევრი                                    
38 8 ნატო ჯელია კომისიის წევრი                                    
38 8 გივი ანძაველიძე კომისიის წევრი                                    
38 8 რუბერდ გედელიანი კომისიის წევრი                                    
38 8 გურამ გორგაძე კომისიის წევრი                                    
38 8 ნინო შაინიძე კომისიის წევრი                                    
38 8 გურამ შამანაძე კომისიის წევრი                                    
38 8 ლაურა ჯელია კომისიის წევრი                                    
38 8 მერაბ აბაშიძე მოადგილე                                          



38 9 იზოლდა ლომიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
38 9 მაგდა ჩიხაძე კომისიის მდივანი                                  
38 9 ზვიად ბობოხიძე კომისიის წევრი                                    
38 9 ნინო კუბლაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 9 ნანა ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
38 9 მარინა მწყერაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 9 თამარი მღებრიშვილი კომისიის წევრი                                    
38 9 ლილი პეტაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 9 ბექა გუბელაძე კომისიის წევრი                                    
38 9 ლიანა მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 9 ინა ტყემალაძე კომისიის წევრი                                    
38 9 ნინო ყულჯანიშვილი კომისიის წევრი                                    
38 9 მაყვალა ბარბაქაძე მოადგილე                                          

38 10 მანანა გოგრიჭიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
38 10 ნატალია ლობჯანიძე კომისიის მდივანი                                  
38 10 ზურიკო ლობჯანიძე კომისიის წევრი                                    
38 10 დალი ლობჯანიძე კომისიის წევრი                                    
38 10 ირაკლი გვარამაძე კომისიის წევრი                                    
38 10 გიორგი გავაშელი კომისიის წევრი                                    
38 10 დავით ლობჯანიძე კომისიის წევრი                                    
38 10 როზა ლობჯანიძე კომისიის წევრი                                    
38 10 მედეა რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 10 ცისანა ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
38 10 ანნა ხობუა კომისიის წევრი                                    
38 10 ეკა ჯელია კომისიის წევრი                                    
38 10 ლალი მეტრეველი მოადგილე                                          

38 11 ლევან რეხვიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
38 11 თინათინი ჩაგელიშვილი კომისიის მდივანი                                  
38 11 მალხაზ სოლომონიძე კომისიის წევრი                                    
38 11 ზვიადი ვანაძე კომისიის წევრი                                    
38 11 ლეილა ობოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 11 ნუკრი მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 11 ნათია რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 11 ნუგზარ გობაძე კომისიის წევრი                                    
38 11 მალხაზ მარკოიძე კომისიის წევრი                                    
38 11 ნელი მეტრეველი კომისიის წევრი                                    



38 11 ბორის რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 11 მაყვალა სოლომონიძე კომისიის წევრი                                    
38 11 ლილი მოდებაძე მოადგილე                                          

38 12 იზა ბალახაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
38 12 როუზი თათოშვილი კომისიის მდივანი                                  
38 12 ირინე მამულაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 12 გიული ნარიმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 12 ნათელა ბახტურიძე კომისიის წევრი                                    
38 12 მთვარისა კიკაბიძე კომისიის წევრი                                    
38 12 ნანა ფეიქრიშვილი კომისიის წევრი                                    
38 12 მაია კაველიძე კომისიის წევრი                                    
38 12 ლელა ადოშვილი კომისიის წევრი                                    
38 12 თამარ ზაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 12 ლელა ზაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 12 დალი პარუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 12 სოფიო მერაბიშვილი მოადგილე                                          

38 13 მარიამ თენაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
38 13 მარინა ხინგავა კომისიის მდივანი                                  
38 13 ანზორ ჭიღლაძე კომისიის წევრი                                    
38 13 ზურაბ მარკოიძე კომისიის წევრი                                    
38 13 ნოდარი გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
38 13 ლევანი კაროიან კომისიის წევრი                                    
38 13 სიმონ გიგოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 13 რეზო საკანდელიძე კომისიის წევრი                                    
38 13 ნანული ათოშვილი კომისიის წევრი                                    
38 13 ნუნუ ბასილიძე კომისიის წევრი                                    
38 13 თინათინ გიქოშვილი კომისიის წევრი                                    
38 13 ნათია ველიჯანაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 13 ნაზი ზაბახიძე მოადგილე                                          

38 14 ნინო გელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
38 14 სოფიო ძინძიბაძე კომისიის მდივანი                                  
38 14 მაია ტყემალაძე კომისიის წევრი                                    
38 14 კობა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 14 ნათია ტყემალაძე კომისიის წევრი                                    
38 14 ეკატერინე ბახტურიძე კომისიის წევრი                                    



38 14 თეიმურაზი კოძოევი კომისიის წევრი                                    
38 14 ლამზირა ჩხიტუნიძე კომისიის წევრი                                    
38 14 ნინო არბოლიშვილი კომისიის წევრი                                    
38 14 მარგალიტა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 14 ნონა კიკაბიძე კომისიის წევრი                                    
38 14 ცირა შანავა კომისიის წევრი                                    
38 14 ელგუჯა მაჭარაშვილი მოადგილე                                          

38 15 ნანა ჩირგაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
38 15 ანზორი ჩიხრაძე კომისიის მდივანი                                  
38 15 ნოდარ ირემაძე კომისიის წევრი                                    
38 15 ნატალია ჩიხრაძე კომისიის წევრი                                    
38 15 გიორგი გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
38 15 ირინე გუმბერიძე კომისიის წევრი                                    
38 15 რომან რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 15 ნუნუ გავაშელი კომისიის წევრი                                    

38 15 ნაზიბროლა იაკობაძე კომისიის წევრი                                    
38 15 ნანული მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
38 15 თეიმურაზ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
38 15 რამინ შანთაძე კომისიის წევრი                                    
38 15 თემურ წულუკიძე მოადგილე                                          

38 16 პავლე მერაბიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
38 16 სტეფანე ბალახაშვილი კომისიის მდივანი                                  
38 16 გოჩა ბალახაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 16 ნინო მერაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
38 16 გივი მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
38 16 იოსები ობოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 16 ელზა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
38 16 პავლე საანიშვილი კომისიის წევრი                                    
38 16 ნინო გიქოშვილი კომისიის წევრი                                    
38 16 ელენე ობოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 16 მარინე ქარქუსაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 16 გიორგი ჩილაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 16 ლევან მამუკაშვილი მოადგილე                                          

38 17 რევაზ ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              



38 17 რევაზი გორგაძე კომისიის მდივანი                                  
38 17 ბადრი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
38 17 ვალერიან მინაძე კომისიის წევრი                                    
38 17 ზაზა შავაძე კომისიის წევრი                                    
38 17 თემური მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
38 17 თამაზ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
38 17 დავით მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
38 17 ნათია ბალახაშვილი კომისიის წევრი                                    
38 17 რუსლანი ბახტურიძე კომისიის წევრი                                    
38 17 ბესიკი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
38 17 ბადრი გორგაძე კომისიის წევრი                                    
38 17 მალხაზ მიქელაძე მოადგილე                                          

38 18 უჩა რობაქიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
38 18 ნონა იაშვილი კომისიის მდივანი                                  
38 18 კახაბერ საბაძე კომისიის წევრი                                    
38 18 ნინო ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
38 18 მზია ჭაფოძე კომისიის წევრი                                    
38 18 მარინა ვახტანგიშვილი კომისიის წევრი                                    
38 18 არჩილ გორგოძე კომისიის წევრი                                    
38 18 ნიკოლოზ ჭაფოძე კომისიის წევრი                                    
38 18 მარინა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
38 18 ლალი ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
38 18 თეონა გვარამაძე კომისიის წევრი                                    
38 18 ინეზა კარკაძე კომისიის წევრი                                    
38 18 ნინო პეტრიაშვილი მოადგილე                                          

39 1 გია ჭელიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
39 1 ესმა ივანიძე კომისიის მდივანი                                  
39 1 ლია გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
39 1 ბექა ფოცხვერაშვილი კომისიის წევრი                                    
39 1 ინგა ლონდარიძე კომისიის წევრი                                    
39 1 ანიკო მიქავა კომისიის წევრი                                    
39 1 ნათია მიქავა კომისიის წევრი                                    

39 1 ალექსანდრე ცინაძე კომისიის წევრი                                    
39 1 ნინო ცხადაძე კომისიის წევრი                                    
39 1 რუსუდან გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
39 1 გელა მურადაშვილი კომისიის წევრი                                    



39 1 გელა ფილიშვილი კომისიის წევრი                                    
39 1 რობიზონ მაგრაქველიძე მოადგილე                                          

39 2 ზურაბ პაპიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
39 2 ნარგიზა ცინაძე კომისიის მდივანი                                  
39 2 ჯაბა აბულაძე კომისიის წევრი                                    
39 2 ზურაბ შავაძე კომისიის წევრი                                    
39 2 ზურაბ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
39 2 ქეთევან ზედგინიძე კომისიის წევრი                                    
39 2 ირინა გობაძე კომისიის წევრი                                    
39 2 გენადი შავაძე კომისიის წევრი                                    
39 2 ნანა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
39 2 ზვიად გორგაძე კომისიის წევრი                                    
39 2 რეზო მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
39 2 ბესიკი ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
39 2 ზურაბ შანთაძე მოადგილე                                          

39 3 მამუკა ხიზაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
39 3 ნანა ინასარიძე კომისიის მდივანი                                  
39 3 მერაბი ივანიძე კომისიის წევრი                                    
39 3 ჯილდა ივანიძე კომისიის წევრი                                    
39 3 მედეა ივანიძე კომისიის წევრი                                    
39 3 ემზარ ივანიძე კომისიის წევრი                                    
39 3 მამუკა დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
39 3 თევდორე ივანიძე კომისიის წევრი                                    
39 3 იზოლდა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
39 3 ბესიკ დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
39 3 შალვა ივანიძე კომისიის წევრი                                    
39 3 გენადი მელიქიძე კომისიის წევრი                                    
39 3 ნოდარ ველიჯანაშვილი მოადგილე                                          

39 4 მგერ ნახაპეტიან კომისიის თავმჯდომარე                              
39 4 ვარსენიკ საღათელიან კომისიის მდივანი                                  
39 4 მაია ბერიძე კომისიის წევრი                                    
39 4 მზია შემაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
39 4 მაია აბდოიან კომისიის წევრი                                    
39 4 ნინა სირაკანიან კომისიის წევრი                                    
39 4 ნათელა ფოლორჩიან კომისიის წევრი                                    
39 4 კარაპეტ მარკოსიან კომისიის წევრი                                    



39 4 ომარ ბალახაძე კომისიის წევრი                                    
39 4 სათენიკ ბალოიან კომისიის წევრი                                    
39 4 არტურ პეტროსიან კომისიის წევრი                                    
39 4 პოღოს საღათელიან კომისიის წევრი                                    
39 4 მარინა ბროიან მოადგილე                                          

39 5 ალიოშა შეშაბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
39 5 მარეხი ლაზარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
39 5 იოსებ შეშაბერიძე კომისიის წევრი                                    
39 5 ომარი ლაზარაშვილი კომისიის წევრი                                    
39 5 თამაზი ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
39 5 სირავარდ იორდანიანი კომისიის წევრი                                    
39 5 გიორგი შეშაბერიძე კომისიის წევრი                                    
39 5 მანუჩარი დათაშვილი კომისიის წევრი                                    
39 5 გიორგი დათაშვილი კომისიის წევრი                                    
39 5 ლელა დათაშვილი კომისიის წევრი                                    
39 5 შოთა ლაზარაშვილი კომისიის წევრი                                    

39 5 ალექსანდრე შეშაბერიძე კომისიის წევრი                                    
39 5 მამუკა დათაშვილი მოადგილე                                          

39 6 მირიანი ლეკიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
39 6 ლამარა ფანჯაკიძე კომისიის მდივანი                                  
39 6 მურმანი ზარიძე კომისიის წევრი                                    
39 6 ლევანი თამარაძე კომისიის წევრი                                    
39 6 ნანული თამარაძე კომისიის წევრი                                    
39 6 იური ლეკიშვილი კომისიის წევრი                                    
39 6 ლეილა თამარაძე კომისიის წევრი                                    
39 6 ავთანდილ დავლაშერიძე კომისიის წევრი                                    
39 6 კახაბერ ზარიძე კომისიის წევრი                                    
39 6 ნინო ზარიძე კომისიის წევრი                                    
39 6 რობიზონი ზარიძე კომისიის წევრი                                    
39 6 ტარიელი თედორაძე კომისიის წევრი                                    
39 6 თეიმურაზ ზარიძე მოადგილე                                          

39 7 ვახტანგ აფციაური კომისიის თავმჯდომარე                              
39 7 მაია ქავთარაძე კომისიის მდივანი                                  
39 7 ციური ბიბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
39 7 ლეილა მელიქიძე კომისიის წევრი                                    



39 7 მაგული ტივაძე კომისიის წევრი                                    
39 7 შორენა გვარამაძე კომისიის წევრი                                    
39 7 მაია ოთანაძე კომისიის წევრი                                    
39 7 მაია კობაიძე კომისიის წევრი                                    
39 7 მაია ბუცხრიკიძე კომისიის წევრი                                    
39 7 ნანი ველიჯანაშვილი კომისიის წევრი                                    
39 7 ნონა სისაური კომისიის წევრი                                    
39 7 გიორგი ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
39 7 ვახტანგ ჯიქური მოადგილე                                          

39 8 თეა სვიანაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
39 8 ჟუჟუნა გიგაშვილი კომისიის მდივანი                                  
39 8 გოჩა კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    
39 8 ირმა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
39 8 ხათუნა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
39 8 ზურაბ თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
39 8 ლეილა ბერაძე კომისიის წევრი                                    

39 8 ალექსანდრე მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
39 8 ზოია ბუცხრიკიძე კომისიის წევრი                                    
39 8 ნინო სუთიძე-მეფარიძე კომისიის წევრი                                    
39 8 მამუკა ფანჩულიძე კომისიის წევრი                                    
39 8 ბეჟან შაინიძე კომისიის წევრი                                    
39 8 ჯამბული მიქელაძე მოადგილე                                          

39 9 ბადრი მაღრაძე კომისიის თავმჯდომარე                              

39 9 ავთანდილი ოთანაძე კომისიის მდივანი                                  
39 9 შალვა ოთანაძე კომისიის წევრი                                    
39 9 ზურაბ მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
39 9 ნანა გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
39 9 ვალიდა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
39 9 ეთერი ჯვარიძე-ოთანაძე კომისიის წევრი                                    
39 9 ვლადიმერ მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
39 9 ვეფხვია მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
39 9 ზეინაბ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
39 9 ლალი გოროხოვა კომისიის წევრი                                    
39 9 ნინო თაყაძე კომისიის წევრი                                    
39 9 მერაბი ბერიძე მოადგილე                                          



39 10 ჯუმბერი ზაზაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
39 10 აბესალომ ზაზაძე კომისიის მდივანი                                  
39 10 ზაზა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
39 10 გიორგი ნათენაძე კომისიის წევრი                                    
39 10 ფრიდონი ზაზაძე კომისიის წევრი                                    
39 10 ირინე კახაძე კომისიის წევრი                                    
39 10 ზურაბი ზაზაძე კომისიის წევრი                                    
39 10 სიმონ ცალქალამანაძე კომისიის წევრი                                    
39 10 ლიანა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
39 10 დიმიტრი დევნოსაძე კომისიის წევრი                                    
39 10 ნესტან ზაზაძე კომისიის წევრი                                    
39 10 ქეთევან პოსოშვილი კომისიის წევრი                                    
39 10 როლანდ ზაზაძე მოადგილე                                          

39 11 ნუგზარ ღორჯომელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
39 11 ემზარ აბაშიძე კომისიის მდივანი                                  
39 11 ზურაბ ქამადაძე კომისიის წევრი                                    
39 11 ლევანი ჯავახიძე კომისიის წევრი                                    
39 11 მერაბი აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
39 11 იაკობ ოთანაძე კომისიის წევრი                                    
39 11 ვაჟა ქამაშიძე კომისიის წევრი                                    
39 11 რევაზ ადეიშვილი კომისიის წევრი                                    
39 11 ოთარ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
39 11 გელა ლეკიშვილი კომისიის წევრი                                    
39 11 ომარი სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
39 11 ოლეგი ქამადაძე კომისიის წევრი                                    
39 11 ზაურ ქამაშიძე მოადგილე                                          

39 12 ჯუმბერ ზურაბაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
39 12 ირაკლი აბულაძე კომისიის მდივანი                                  
39 12 ელიზა ზაზაძე კომისიის წევრი                                    
39 12 ლია აბესაძე კომისიის წევრი                                    
39 12 მაია ბერიძე კომისიის წევრი                                    
39 12 ინგა ნასყიდაშვილი კომისიის წევრი                                    
39 12 გივი დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
39 12 ტარიელ ჯოყილაძე კომისიის წევრი                                    
39 12 მერი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
39 12 ვალიკო ბუჩუკური კომისიის წევრი                                    



39 12 დავითი ნემსაძე კომისიის წევრი                                    
39 12 ქემალ საგინაძე კომისიის წევრი                                    
39 12 ზურაბ ტივაძე მოადგილე                                          

39 13 შოთა ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
39 13 მედეა ოგბაიძე კომისიის მდივანი                                  
39 13 ბეჟანი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
39 13 მამუკა კობაიძე კომისიის წევრი                                    
39 13 ჯემალი ბალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
39 13 ზაზა გვირჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
39 13 როინ სეთურიძე კომისიის წევრი                                    
39 13 ჯულიეტა ზაქაიძე კომისიის წევრი                                    
39 13 ლიანა ზაქაიძე კომისიის წევრი                                    
39 13 იამზე კედელაშვილი კომისიის წევრი                                    
39 13 ელდარ ოგბაიძე კომისიის წევრი                                    
39 13 ზეინაბ ცალქალამანიძე კომისიის წევრი                                    
39 13 მაიზერ ზაქაიძე მოადგილე                                          

39 14 ანიკო წყარუაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
39 14 ინგა ნარიმანიძე კომისიის მდივანი                                  
39 14 ვიტალი მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
39 14 ზეზვა არგანაშვილი კომისიის წევრი                                    
39 14 ნესტანი ლეკიშვილი კომისიის წევრი                                    
39 14 ლევან მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
39 14 თამაზ ინასარიძე კომისიის წევრი                                    
39 14 ბორის ქურციკაშვილი კომისიის წევრი                                    
39 14 თამაზ ნარიმანიძე კომისიის წევრი                                    
39 14 გია ზაქაიძე კომისიის წევრი                                    
39 14 მერაბი ნარიმანიძე კომისიის წევრი                                    
39 14 იოსებ წყარუაშვილი კომისიის წევრი                                    
39 14 დემურ წყარუაშვილი მოადგილე                                          

39 15 ზურაბ სურმანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
39 15 ნაირა ივანიძე კომისიის მდივანი                                  
39 15 თამაზ შავაძე კომისიის წევრი                                    
39 15 ნინო კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
39 15 ლიანა ნადიბაიძე კომისიის წევრი                                    
39 15 მაია ბერიძე კომისიის წევრი                                    
39 15 შოთა პაქსაძე კომისიის წევრი                                    



39 15 თედო წიკლაური კომისიის წევრი                                    
39 15 მარიამი ზედგინიძე კომისიის წევრი                                    
39 15 გულთამზე ლომიძე კომისიის წევრი                                    
39 15 შორენა ხიზაძე კომისიის წევრი                                    
39 15 მამუკა ხმალაძე კომისიის წევრი                                    
39 15 ლიანა ბერიძე მოადგილე                                          

39 16 ბესიკ ნადირაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
39 16 ნინელი ბერიძე კომისიის მდივანი                                  
39 16 ქეთევან ზედგინიძე კომისიის წევრი                                    
39 16 ხვიჩა ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
39 16 კახაბერი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
39 16 ნუგზარი მელიქიძე კომისიის წევრი                                    
39 16 გურამი გავაშელი კომისიის წევრი                                    
39 16 ლიანა მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
39 16 თამაზ ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
39 16 მაია მელიქიძე კომისიის წევრი                                    

39 16 ალექსანდრე ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
39 16 დარინა ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
39 16 გიორგი ბირჩაძე მოადგილე                                          

39 17 ეკატერინე ადვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
39 17 ინგა მინაშვილი კომისიის მდივანი                                  
39 17 სოფიკო ებრალიძე კომისიის წევრი                                    
39 17 ლეილა კოტორაშვილი კომისიის წევრი                                    
39 17 ჟუჟუნა ჭიკაიძე კომისიის წევრი                                    
39 17 ელენე დავლაშერიძე კომისიის წევრი                                    
39 17 მიხეილ ხოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
39 17 პაატა გელიაშვილი კომისიის წევრი                                    
39 17 ქეთევან გეორგაძე კომისიის წევრი                                    
39 17 მიხეილ კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    
39 17 თეა პაქსაძე კომისიის წევრი                                    
39 17 ირინე ხოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
39 17 გიორგი შიოლაშვილი მოადგილე                                          

39 18 ემზარი ზედგინიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
39 18 მანანა ინასარიძე კომისიის მდივანი                                  
39 18 ნანა ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    



39 18 ბაადურ ზედგინიძე კომისიის წევრი                                    
39 18 ბორისი აჩელაშვილი კომისიის წევრი                                    
39 18 მზია კურტანიძე კომისიის წევრი                                    
39 18 ზაზა ზედგინიძე კომისიის წევრი                                    
39 18 ვახტანგ ზედგინიძე კომისიის წევრი                                    
39 18 რუსუდან დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
39 18 აბესალომ ზედგინიძე კომისიის წევრი                                    
39 18 ანა ზედგინიძე კომისიის წევრი                                    
39 18 მერი ზედგინიძე კომისიის წევრი                                    
39 18 ავთანდილ ზედგინიძე მოადგილე                                          

39 19 ზურაბ თევდორაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
39 19 მარიამ ჯვარიძე კომისიის მდივანი                                  
39 19 ივანე გვირჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
39 19 ნინო ჯვარიძე კომისიის წევრი                                    
39 19 გოჩა ათოშვილი კომისიის წევრი                                    
39 19 ირმა კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
39 19 გენადი ივანიძე კომისიის წევრი                                    
39 19 ვახტანგ ივანიძე კომისიის წევრი                                    
39 19 ნათია ივანიძე კომისიის წევრი                                    
39 19 არჩილ ჯვარიძე კომისიის წევრი                                    
39 19 ბესიკი ჯვარიძე კომისიის წევრი                                    
39 19 იოსებ ჯვარიძე კომისიის წევრი                                    
39 19 ირაკლი ინასარიძე მოადგილე                                          

39 20 გელა მამუკაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
39 20 ლენა მამუკაშვილი კომისიის მდივანი                                  
39 20 დონარი ლეკიშვილი კომისიის წევრი                                    
39 20 ტარიელ შემაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
39 20 ზინა მექოშვილი კომისიის წევრი                                    
39 20 ოთარ ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
39 20 ლიანა დათაშვილი კომისიის წევრი                                    
39 20 ფრიდონ მურადაშვილი კომისიის წევრი                                    
39 20 ნაირა ანთაძე კომისიის წევრი                                    
39 20 თამაზ გოგალაძე კომისიის წევრი                                    
39 20 ნანი დათაშვილი კომისიის წევრი                                    
39 20 ვალერი ველიჯანაშვილი კომისიის წევრი                                    
39 20 ვასილ ხითარიშვილი მოადგილე                                          



39 21 თამაზი იველაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
39 21 ლალი ასპანიძე კომისიის მდივანი                                  
39 21 ნოდარ გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
39 21 გელა ლონდარიძე კომისიის წევრი                                    
39 21 მზია გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
39 21 მევლუდ დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
39 21 არჯევან ლონდარიძე კომისიის წევრი                                    
39 21 ლიანა ლონდარიძე კომისიის წევრი                                    
39 21 ციცინო ასპანიძე კომისიის წევრი                                    
39 21 ნინო ლონდარიძე კომისიის წევრი                                    
39 21 რამაზ ლონდარიძე კომისიის წევრი                                    
39 21 ნანი რუხაძე კომისიის წევრი                                    
39 21 შიო ლონდარიძე მოადგილე                                          

39 22 მაყვალა ასპანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
39 22 დარეჯანი ასპანიძე კომისიის მდივანი                                  
39 22 თემურ ლონდარიძე კომისიის წევრი                                    
39 22 თამარი წითლანაძე კომისიის წევრი                                    
39 22 მზია ზაზაძე კომისიის წევრი                                    
39 22 დავითი დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
39 22 ნანა დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
39 22 ზაზა ზედგინიძე კომისიის წევრი                                    
39 22 ირმა ასპანიძე კომისიის წევრი                                    
39 22 გოჩა გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
39 22 ვლადიმერ იველაშვილი კომისიის წევრი                                    
39 22 ირინა ხოსიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
39 22 მანანა გვრიტიშვილი მოადგილე                                          

39 23 დავით პაპაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
39 23 ელზა ზედგინიძე კომისიის მდივანი                                  
39 23 ბელა ტატურაშვილი კომისიის წევრი                                    
39 23 მარინე ზედგინიძე კომისიის წევრი                                    
39 23 ელისაბედ გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
39 23 სოფიო ბერიძე კომისიის წევრი                                    
39 23 სერგო ჯვარიძე კომისიის წევრი                                    
39 23 ზაზა რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
39 23 მანანა თედორაძე კომისიის წევრი                                    
39 23 მანანა პლაჭიაშვილი კომისიის წევრი                                    



39 23 ნინა წყარუაშვილი კომისიის წევრი                                    
39 23 მაია კალაიჯიშვილი მოადგილე                                          

40 1 ლუსია აკოპიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 1 ნანი მელიქიძე კომისიის მდივანი                                  
40 1 აიდა ჰოვანესიან კომისიის წევრი                                    
40 1 სვეტლანა მურადიან კომისიის წევრი                                    
40 1 ლაურა გოგორიან კომისიის წევრი                                    
40 1 თეღიკ ტონაკანიან კომისიის წევრი                                    
40 1 ოგანეს ჩოლახიან კომისიის წევრი                                    
40 1 კარინე გალსტიან კომისიის წევრი                                    
40 1 სამველ მღდესიან კომისიის წევრი                                    
40 1 ლანდა ალვარიან კომისიის წევრი                                    
40 1 რიმა მურადიან კომისიის წევრი                                    
40 1 სირვარდ ჩოლახიან კომისიის წევრი                                    
40 1 ანაჰიტ ბათოიან მოადგილე                                          

40 2 გოარიკ ასლანიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 2 შუშანიკ გულანიან კომისიის მდივანი                                  
40 2 ჰასმიკ ტონაკანიან კომისიის წევრი                                    
40 2 ასტხიკ სტამბოლციან კომისიის წევრი                                    
40 2 კარინე კარაპეტიან კომისიის წევრი                                    
40 2 არმენაკ პოღოსიან კომისიის წევრი                                    
40 2 დავიდ ვექილიან კომისიის წევრი                                    
40 2 გაიანე აღაჯანიან კომისიის წევრი                                    
40 2 ედვარდ გალუსტიან კომისიის წევრი                                    
40 2 ლუსინე ბათოიან კომისიის წევრი                                    
40 2 რიმმა მანუკიან კომისიის წევრი                                    
40 2 სტეპან ოგანესიან კომისიის წევრი                                    
40 2 ლიდა ბალასანიან მოადგილე                                          

40 3 მაქსიმ გილოიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 3 ნონა ჯაბანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
40 3 რუზანნა აბელიან კომისიის წევრი                                    
40 3 მარეტა დავთიან კომისიის წევრი                                    
40 3 ასტხიკ გაბრიელიან კომისიის წევრი                                    
40 3 ნეკტარ ქოსიან კომისიის წევრი                                    
40 3 აჰარონ მარგარიან კომისიის წევრი                                    
40 3 ფირუზა ტერ-გრიგორიან კომისიის წევრი                                    



40 3 აიდა ჰამბარცუმიან კომისიის წევრი                                    
40 3 მანუშაკ მარანგოზიან კომისიის წევრი                                    
40 3 ნატალია ოგანესიან კომისიის წევრი                                    
40 3 ჰერიქნაზ ოგანესიან კომისიის წევრი                                    
40 3 რიმა ჩობანიან მოადგილე                                          

40 4 ლიოვა პაპოიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 4 ჰრანუშ ღარიბიან კომისიის მდივანი                                  
40 4 სუსანნა სტეპანიან კომისიის წევრი                                    
40 4 სირანუშ ერზინკიან კომისიის წევრი                                    
40 4 ვაან გაბრიელიან კომისიის წევრი                                    
40 4 კარლენ ზედგინიძე კომისიის წევრი                                    
40 4 ლევონ საპონჯიან კომისიის წევრი                                    
40 4 ერანუჰი გალოიან კომისიის წევრი                                    
40 4 მარეტტა სარკისიან კომისიის წევრი                                    
40 4 არტურ იაილოიან კომისიის წევრი                                    
40 4 ვაღარშაკ მარკარიან კომისიის წევრი                                    
40 4 კლარა ქეიან კომისიის წევრი                                    
40 4 გოარიკ მკოიან მოადგილე                                          

40 5 აღასი შიპაკციან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 5 ბაგრატ ზაქარიან კომისიის მდივანი                                  
40 5 ალბერტ მანუკიან კომისიის წევრი                                    
40 5 სუსანნა ბერიკიან კომისიის წევრი                                    
40 5 სამველ სარუხანიან კომისიის წევრი                                    
40 5 მნაცაკან პაშაიან კომისიის წევრი                                    
40 5 მესროპ მელქონიან კომისიის წევრი                                    
40 5 ვაღარშაკ მელქონიან კომისიის წევრი                                    
40 5 ჰოვანეს ეღიაზარიან კომისიის წევრი                                    
40 5 არინა ზაქარიან კომისიის წევრი                                    
40 5 აიდა მანუკიან კომისიის წევრი                                    
40 5 არამ ქაჩაიან კომისიის წევრი                                    
40 5 სასუნ მანუკიან მოადგილე                                          

40 6 პეტია არუთუნიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 6 ვარშამ ჰარუთუნიან კომისიის მდივანი                                  
40 6 ისკუი აღაბაბიან კომისიის წევრი                                    
40 6 სირაკან არუთუნიან კომისიის წევრი                                    
40 6 ალექსან მსრიან კომისიის წევრი                                    



40 6 სარქის კურგინიან კომისიის წევრი                                    
40 6 იზაბელლა კაზარიან კომისიის წევრი                                    
40 6 მხითარ მურადიან კომისიის წევრი                                    
40 6 სანასარ არუთიუნიან კომისიის წევრი                                    
40 6 სიმონ კურგინიან კომისიის წევრი                                    
40 6 ჰოვსეფ მსრიან კომისიის წევრი                                    
40 6 მურად მურადიან კომისიის წევრი                                    
40 6 გევორგ ავეტიან მოადგილე                                          

40 7 ვრეჟ კირაკოსიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 7 ჰამბარცუმ მურადიან კომისიის მდივანი                                  
40 7 სტეპან ტონაკანიან კომისიის წევრი                                    
40 7 არტიუშ ოგანესიან კომისიის წევრი                                    
40 7 ხაჩატურ ლსკავიან კომისიის წევრი                                    
40 7 სლავიკ სარქისიან კომისიის წევრი                                    
40 7 ვარსენიკ აფოზიან კომისიის წევრი                                    
40 7 სირაკან მურადიან კომისიის წევრი                                    
40 7 ვაღინაკ აივაზიან კომისიის წევრი                                    
40 7 მარტიროს არუთუნიან კომისიის წევრი                                    
40 7 ავეტიკ გალსტიან კომისიის წევრი                                    
40 7 ირა პეტროსიან კომისიის წევრი                                    
40 7 სევაკ ჰარუთუნიან მოადგილე                                          

40 8 ერვანდ არუთიუნიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 8 ანიუტა ალექსანიან კომისიის მდივანი                                  
40 8 სრპუი ბალასანიან კომისიის წევრი                                    
40 8 სამველ ჰარუთიუნიან კომისიის წევრი                                    
40 8 არტაშეს მიქაელიან კომისიის წევრი                                    
40 8 ლიუდვიკ მიქაელიან კომისიის წევრი                                    
40 8 ნაირა არაქელიან კომისიის წევრი                                    
40 8 მარიანნა გრიგორიან კომისიის წევრი                                    
40 8 კარინე არუთიუნიან კომისიის წევრი                                    
40 8 ვარუჟან ბერაკჩიან კომისიის წევრი                                    
40 8 ამალია იაილოიან კომისიის წევრი                                    
40 8 ფაირატ ხაჩატრიან კომისიის წევრი                                    
40 8 არმენაკ ლსკავიან მოადგილე                                          

40 9 არტურ ირიციან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 9 კარინე ადამიან კომისიის მდივანი                                  



40 9 მელქონ კარაკაშიან კომისიის წევრი                                    
40 9 რაფაელ მანანიან კომისიის წევრი                                    
40 9 ფენია სარუხანიან კომისიის წევრი                                    
40 9 მინას ეროიან კომისიის წევრი                                    
40 9 ელლადა ოველიან კომისიის წევრი                                    
40 9 ვაზგენ სეროპიან კომისიის წევრი                                    
40 9 თაგუი ადამიან კომისიის წევრი                                    
40 9 სვეტლანა მელიკიან კომისიის წევრი                                    
40 9 მანე სარუხანიან კომისიის წევრი                                    
40 9 რიტა სეროფიან კომისიის წევრი                                    
40 9 გაგიკ მკრტჩიან მოადგილე                                          

40 10 აჰარონ მანასიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 10 გიმზერი მელიქიძე კომისიის მდივანი                                  
40 10 ჰამლეტ ბაღნიქიან კომისიის წევრი                                    
40 10 პეტროს ვარტევანიან კომისიის წევრი                                    
40 10 მერუჟან აზარიან კომისიის წევრი                                    
40 10 მანუელ მელტონიან კომისიის წევრი                                    
40 10 გალუსტ ბათოიან კომისიის წევრი                                    
40 10 დავით თუმასიან კომისიის წევრი                                    
40 10 ედიკ ტეპოიან კომისიის წევრი                                    
40 10 მკრტიჩ აბაჯიან კომისიის წევრი                                    
40 10 სერობ აბაჯიან კომისიის წევრი                                    
40 10 ემილია მანასიან კომისიის წევრი                                    
40 10 მარტინ თუმასიან მოადგილე                                          

40 11 ვააკ პილოიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 11 მანან გაბრიელიან კომისიის მდივანი                                  
40 11 ცოლაკ მანუკიან კომისიის წევრი                                    
40 11 სეროპ ადამიან კომისიის წევრი                                    
40 11 ანდრანიკ მაზმანიან კომისიის წევრი                                    
40 11 ისკუი აბაჯიან კომისიის წევრი                                    
40 11 ჰაიკ გალსტიან კომისიის წევრი                                    
40 11 კატერინა კოტოლიან კომისიის წევრი                                    
40 11 ედკარ აკოპიან კომისიის წევრი                                    
40 11 ოგანეს მაზმანიან კომისიის წევრი                                    
40 11 ვიკტორ სარგსიან კომისიის წევრი                                    
40 11 ჰამაიაკ ჩდლიან კომისიის წევრი                                    
40 11 სასუნ აკოპიან მოადგილე                                          



40 12 სპირიდონ უნანიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 12 ნორიკ უნანიან კომისიის მდივანი                                  
40 12 ანდრანიკ აბდოიან კომისიის წევრი                                    
40 12 ალიკ ოვაკანიან კომისიის წევრი                                    
40 12 სერგეი აღაჯანიან კომისიის წევრი                                    
40 12 რაფიკ უნანიან კომისიის წევრი                                    
40 12 არტაკ გადიან კომისიის წევრი                                    
40 12 აიდა თათარიან კომისიის წევრი                                    
40 12 ალვარდ მანუშიან კომისიის წევრი                                    
40 12 ხაჩატურ აივაზიან კომისიის წევრი                                    
40 12 სულიკო ბაიბურციან კომისიის წევრი                                    
40 12 გილიზარ ოსიძე კომისიის წევრი                                    
40 12 ჰრაირ თათარიან მოადგილე                                          

40 13 მანველ საღათელიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 13 ლუსინე ოვაკანიან კომისიის მდივანი                                  
40 13 ასმიკ შირინიან კომისიის წევრი                                    
40 13 ოგანეს მოსიკიან კომისიის წევრი                                    
40 13 ანაიტ პარონიან კომისიის წევრი                                    
40 13 ნატალია ჯორკნციან კომისიის წევრი                                    
40 13 რიტა კაზარიან კომისიის წევრი                                    
40 13 აიდა პარონიან კომისიის წევრი                                    
40 13 გიულვარტ ზურნაჯიან კომისიის წევრი                                    
40 13 სერიოჟა კაზარიან კომისიის წევრი                                    
40 13 ზენფირა სოღბათიან კომისიის წევრი                                    
40 13 ლალა სტამბოლციან კომისიის წევრი                                    
40 13 თამარა სუკასიან მოადგილე                                          

40 14 სლავიკ მკოიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 14 ვენერა არევიან კომისიის მდივანი                                  
40 14 თათევოს ჰარუთიუნიან კომისიის წევრი                                    
40 14 გაგიკ ელიზბარიან კომისიის წევრი                                    
40 14 ჟანნა დარბინიან კომისიის წევრი                                    
40 14 სირანუშ არევიან კომისიის წევრი                                    
40 14 რომან სარკსიან კომისიის წევრი                                    
40 14 ივეტტა პეტროსიან კომისიის წევრი                                    
40 14 გაგიკ ბასენციან კომისიის წევრი                                    
40 14 ვარდუშ ანტონიან კომისიის წევრი                                    



40 14 სათენიკ კარაპეტიანი კომისიის წევრი                                    
40 14 გაიანე მანუკიან კომისიის წევრი                                    
40 14 ლუსინე პაპოიან მოადგილე                                          

40 15 ანაჰიტ ბასენციან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 15 ლუსინე აფოზიან კომისიის მდივანი                                  
40 15 ჰორომსიმა ოვსეპიან კომისიის წევრი                                    
40 15 ვილგენ ვარდანიან კომისიის წევრი                                    
40 15 ვაღინაკ ჰარუთიუნიან კომისიის წევრი                                    
40 15 არსენ ანანიკიან კომისიის წევრი                                    
40 15 ნინა აივაზიან კომისიის წევრი                                    
40 15 ვაღარშაკ თათარიან კომისიის წევრი                                    
40 15 გურგენ ირიციან კომისიის წევრი                                    
40 15 მანიკ ბასენციან კომისიის წევრი                                    
40 15 სიუზანნა მაკარიან კომისიის წევრი                                    
40 15 ელმირა ჯანოიან კომისიის წევრი                                    
40 15 სარქის ავაქიან მოადგილე                                          

40 16 ხაჩატურ თოპუზიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 16 მასის ირიციან კომისიის მდივანი                                  
40 16 არტიომ ქთრიან კომისიის წევრი                                    
40 16 ჟორჟიკ ტონოიან კომისიის წევრი                                    
40 16 ოგანეს ეზოიან კომისიის წევრი                                    
40 16 აბგარ ქთრიან კომისიის წევრი                                    
40 16 იზოლდა აკოპიან კომისიის წევრი                                    
40 16 სესილ თოპუზიან კომისიის წევრი                                    
40 16 არმენ სრმიკიან კომისიის წევრი                                    
40 16 სუსან ბასენციან კომისიის წევრი                                    
40 16 ლუსინე საარიან კომისიის წევრი                                    
40 16 ანაიტ ხორშიკიან კომისიის წევრი                                    
40 16 გაიანე განდილიან მოადგილე                                          

40 17 ვალერია ჩთჩიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 17 ნუნუ ალელიშვილი კომისიის მდივანი                                  
40 17 ვანუი მარაბიან კომისიის წევრი                                    
40 17 აკოპ მაკარიან კომისიის წევრი                                    
40 17 იზაურა ქამალიან კომისიის წევრი                                    
40 17 მიხეილ გვარამაძე კომისიის წევრი                                    
40 17 ლილით ენგიბარიან კომისიის წევრი                                    



40 17 თეონა გვარამაძე კომისიის წევრი                                    
40 17 ქაჩავან არუთუნიან კომისიის წევრი                                    
40 17 არტურ ასლანიან კომისიის წევრი                                    
40 17 მარუსია პეტროსიან კომისიის წევრი                                    
40 17 რაზმიკ ქოსიან კომისიის წევრი                                    
40 17 სლავიკ ხეჩოიან მოადგილე                                          

40 18 ვანიკ ლაგზიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 18 ენსიკ ლაგზიან კომისიის მდივანი                                  
40 18 სერიოჟა ლაგზიან კომისიის წევრი                                    
40 18 ეკატერინა დარბინიან კომისიის წევრი                                    
40 18 ვარსენიკ დარბინიან კომისიის წევრი                                    
40 18 ჰარუთიუნ ბაღდასარიან კომისიის წევრი                                    
40 18 სერგო სარკისიან კომისიის წევრი                                    
40 18 ასია ბაგდასარიან კომისიის წევრი                                    
40 18 ლუსინე დარბინიან კომისიის წევრი                                    
40 18 გევორგ დემურჩიან კომისიის წევრი                                    
40 18 სედა მარაბიანი კომისიის წევრი                                    
40 18 მიტუშ მურადიან კომისიის წევრი                                    
40 18 სლავიკ მარაბიან მოადგილე                                          

40 19 ჰამაზასპ ადამიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 19 იშხან სოღოიან კომისიის მდივანი                                  
40 19 ჰრაჩ გრიგორიან კომისიის წევრი                                    
40 19 იურა ავაქიან კომისიის წევრი                                    
40 19 სირუნ შახბაზიან კომისიის წევრი                                    
40 19 ხაჩატურ ბაღდასარიან კომისიის წევრი                                    
40 19 ვარსენიკ აკოპიან კომისიის წევრი                                    
40 19 კარინე ადამიან კომისიის წევრი                                    
40 19 მკრტიჩ მკრტჩიან კომისიის წევრი                                    
40 19 სედრაკ ადამიან კომისიის წევრი                                    
40 19 მჰერ განდოიან კომისიის წევრი                                    
40 19 მარტიროს მკრტჩიან კომისიის წევრი                                    
40 19 მეხაკ ღუშჩიან მოადგილე                                          

40 20 ჟორა ავაქიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 20 არუთიუნ არუთუნიან კომისიის მდივანი                                  
40 20 ლუსია ნახაპეტიან კომისიის წევრი                                    
40 20 აშოტ კურგინიან კომისიის წევრი                                    



40 20 მალვინა მანუკიან კომისიის წევრი                                    
40 20 არტურ აბგარიან კომისიის წევრი                                    
40 20 სედა ტონაკანიან კომისიის წევრი                                    
40 20 სუსან უზუნიან კომისიის წევრი                                    
40 20 სარკის სოგოიან კომისიის წევრი                                    
40 20 გრიგორი აბგარიან კომისიის წევრი                                    
40 20 სერიოჟა არუთუნიან კომისიის წევრი                                    
40 20 სარქის ნაჰაპეტიან კომისიის წევრი                                    
40 20 ანაიტ ლაგზიან მოადგილე                                          

40 21 ანდრანიკ სიმონიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 21 ჰოვანეს ჰოვანესიან კომისიის მდივანი                                  
40 21 დავით მელიქიძე კომისიის წევრი                                    
40 21 მარგარიტა აღაჯანიან კომისიის წევრი                                    
40 21 მიქაელ თოროსიან კომისიის წევრი                                    
40 21 სირანუშ ტონაკანიანი კომისიის წევრი                                    
40 21 ართურ მარაბიან კომისიის წევრი                                    
40 21 ჰარუთიუნ ბადასიან კომისიის წევრი                                    
40 21 სოღომონ გდლიან კომისიის წევრი                                    
40 21 აშოტ ნიკოღოსიან კომისიის წევრი                                    
40 21 ზატიკ ოგანესიან კომისიის წევრი                                    
40 21 ჰაიკ ოგანესიან კომისიის წევრი                                    
40 21 არსენ ნიკოღოსიან მოადგილე                                          

40 22 ზაქარია ნათენაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
40 22 ემზარი ნათენაძე კომისიის მდივანი                                  
40 22 გოჰარ ხაჩატურიან კომისიის წევრი                                    
40 22 პოღოს ქოსიან კომისიის წევრი                                    
40 22 ლიანა ქარუხნიშვილი კომისიის წევრი                                    
40 22 დავით თაქთაქიძე კომისიის წევრი                                    
40 22 ხვიჩა ნათენაძე კომისიის წევრი                                    
40 22 სემიონ გალოიან კომისიის წევრი                                    
40 22 ნინო აჩელაშვილი კომისიის წევრი                                    
40 22 ბეჟანი კოჟორიძე კომისიის წევრი                                    
40 22 გაიანე მეიტანჯიან კომისიის წევრი                                    
40 22 სერგო ნათენაძე კომისიის წევრი                                    
40 22 აკაკი ნათენაძე მოადგილე                                          

40 23 როინ გელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              



40 23 ვეფხია ხუციშვილი კომისიის მდივანი                                  
40 23 იუღიკ მკოიან კომისიის წევრი                                    
40 23 სილვა აკოპიან კომისიის წევრი                                    
40 23 ნანული კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    
40 23 ნუგზარ შავაძე კომისიის წევრი                                    
40 23 ერიკნაზ მარაბიან კომისიის წევრი                                    
40 23 ომარ შავაძე კომისიის წევრი                                    
40 23 რამინ აბულაძე კომისიის წევრი                                    
40 23 მზია კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    
40 23 ჯამბულ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
40 23 კარინე ხრიმიან კომისიის წევრი                                    
40 23 არჩილ კოჩალიძე მოადგილე                                          

40 24 სედა მანასიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 24 მამიკონ ნაჰატაკიან კომისიის მდივანი                                  
40 24 ჰრანტ გრიგორიან კომისიის წევრი                                    
40 24 აიკანუშ ირიციან კომისიის წევრი                                    
40 24 სერიოჟა ეზოიან კომისიის წევრი                                    
40 24 გრანტ ქოშატაშიან კომისიის წევრი                                    
40 24 ალვართ ენგიბარიან კომისიის წევრი                                    
40 24 სათენიკ ეზოიან კომისიის წევრი                                    
40 24 ვარდან გოგორიან კომისიის წევრი                                    
40 24 ანაიტ გაბრიელიან კომისიის წევრი                                    
40 24 ლამარა გაბრიელიან კომისიის წევრი                                    
40 24 ლუსვარდ გაბრიელიან კომისიის წევრი                                    
40 24 ტათევიკ ადამიან მოადგილე                                          

40 25 სედრაკ იგიტიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 25 სამველ თოროსიან კომისიის მდივანი                                  
40 25 გოარ მეცატუნიან კომისიის წევრი                                    
40 25 ნაირა ქოჩოიან კომისიის წევრი                                    
40 25 არამ ბაბაჯანიან კომისიის წევრი                                    
40 25 ნორა კაზარიან კომისიის წევრი                                    
40 25 მარია ხაჩატურიანი კომისიის წევრი                                    
40 25 მამიკონ სიმონიან კომისიის წევრი                                    
40 25 სირაკან ათოიან კომისიის წევრი                                    
40 25 მხითარ თოროსიან კომისიის წევრი                                    
40 25 ნაირა პალოიან კომისიის წევრი                                    
40 25 მამიკონ პოღოსიან კომისიის წევრი                                    



40 25 არტურ პალოიან მოადგილე                                          

40 26 არამ მარანგოზიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 26 გოარიკ მარანგოზიან კომისიის მდივანი                                  
40 26 კარაპეტ ტნკოზიან კომისიის წევრი                                    
40 26 სოღომონ ასლანიან კომისიის წევრი                                    
40 26 კლარა პეტროსიან კომისიის წევრი                                    
40 26 ვარაზდატ ბაბაჯანიან კომისიის წევრი                                    
40 26 აღასი მელქონიან კომისიის წევრი                                    
40 26 ჟორა პეტროსიან კომისიის წევრი                                    
40 26 ვაღარშაკ საჰარიან კომისიის წევრი                                    
40 26 არუთიუნ კარაპეტიან კომისიის წევრი                                    
40 26 სათენიკ კარახანიან კომისიის წევრი                                    
40 26 ლუსაერ მარანგოზიან კომისიის წევრი                                    
40 26 ვაღარშაკ მურადიან მოადგილე                                          

40 27 ჰაიკაზ ჭორუხიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 27 სულიკო ინასარიძე კომისიის მდივანი                                  
40 27 უნან ავეტისიან კომისიის წევრი                                    
40 27 გარიკ ავეტისიან კომისიის წევრი                                    
40 27 ლაშა მაცუკატოვი კომისიის წევრი                                    
40 27 კატია არაქელიან კომისიის წევრი                                    
40 27 ნონა ჭილაძე კომისიის წევრი                                    
40 27 რობიზონ წინწკალაძე კომისიის წევრი                                    
40 27 ელმირა ვარდერესიან კომისიის წევრი                                    
40 27 არმენაკ მარგარიან კომისიის წევრი                                    
40 27 ნორაირ მელქონიან კომისიის წევრი                                    
40 27 გევორგ ჭორუხიან კომისიის წევრი                                    
40 27 სოღომონ მარგარიან მოადგილე                                          

40 28 ხაჩიკ პეტროსიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 28 აშოტ აკოპიან კომისიის მდივანი                                  
40 28 ჰაიკაზ გასპარიან კომისიის წევრი                                    
40 28 მურად სეროპიან კომისიის წევრი                                    
40 28 ვაღინაკ შახბაზიან კომისიის წევრი                                    
40 28 ლიპარიტ აკოპიან კომისიის წევრი                                    
40 28 საიათ მკრტჩიან კომისიის წევრი                                    
40 28 ასმიკ დავიტიან კომისიის წევრი                                    
40 28 ანდრანიკ ვანციან კომისიის წევრი                                    



40 28 ნაირა გდლიან კომისიის წევრი                                    
40 28 სერიოჟა მკრტჩიან კომისიის წევრი                                    
40 28 ცოლაკ პოღოსიან კომისიის წევრი                                    
40 28 კამო მკრტჩიან მოადგილე                                          

40 29 აღვან პალიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 29 ლუსინე სააკიან კომისიის მდივანი                                  
40 29 ნრანი ავაქიან კომისიის წევრი                                    
40 29 აგარონ აპოზიან კომისიის წევრი                                    
40 29 ერჩანიკ შახბაზიან კომისიის წევრი                                    
40 29 ვარდგეზ პალიან კომისიის წევრი                                    
40 29 ლევონ მარტიროსიან კომისიის წევრი                                    
40 29 ანდრანიკ გრიგორიან კომისიის წევრი                                    
40 29 რომიკ აპოზიან კომისიის წევრი                                    
40 29 ოფელია არუთუნიან კომისიის წევრი                                    
40 29 მიხაკ აფოზიან კომისიის წევრი                                    
40 29 მურად ფარმანიან კომისიის წევრი                                    
40 29 გევორგ აპოზიან მოადგილე                                          

40 30 ვარდან გასპარიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 30 ნაირა შახბაზიან კომისიის მდივანი                                  
40 30 ქიშმიშ გრიგორიან კომისიის წევრი                                    
40 30 არტიუშ აღაჯანიან კომისიის წევრი                                    

40 30 ფერდინანტ კირაკოსიან კომისიის წევრი                                    
40 30 ლუიზა მელქონიან კომისიის წევრი                                    
40 30 ალექსან ხანახიან კომისიის წევრი                                    
40 30 ნორაირ კარაპეტიან კომისიის წევრი                                    
40 30 შუშანიკ მელქონიან კომისიის წევრი                                    
40 30 ჰრაირ მელქონიან კომისიის წევრი                                    
40 30 ეპრაკსია შახბაზიან კომისიის წევრი                                    
40 30 პავლუშ შახბაზიან კომისიის წევრი                                    
40 30 ანაიდა აბაჯიან მოადგილე                                          

40 31 ღუკას აღაბალიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 31 მანუშაკ ჩრაღიან კომისიის მდივანი                                  
40 31 რიპსიმე სოღომონიან კომისიის წევრი                                    
40 31 გერმინე მელქონიან კომისიის წევრი                                    
40 31 ედგარ შახბაზიან კომისიის წევრი                                    



40 31 აღანიკ აივაზიან კომისიის წევრი                                    
40 31 ლუდმილა აკოფიან კომისიის წევრი                                    
40 31 არმან აროიან კომისიის წევრი                                    
40 31 სირანუშ აკოპიან კომისიის წევრი                                    
40 31 სვეტლანა აღაბალიან კომისიის წევრი                                    
40 31 ჰეღინე გილოიან კომისიის წევრი                                    
40 31 ანნა ჩრაღიან კომისიის წევრი                                    
40 31 ნარინე კაზარიან მოადგილე                                          

40 32 ჰოვიკ გილოიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 32 ალვარდ ნერსესიან კომისიის მდივანი                                  
40 32 აშოტ ქურდოღლიან კომისიის წევრი                                    
40 32 გიულნაზ მარქარიან კომისიის წევრი                                    
40 32 ოგანეს შახბაზიან კომისიის წევრი                                    
40 32 ერჯანიკ მარაბიან კომისიის წევრი                                    
40 32 სევაკ ტაშჩიან კომისიის წევრი                                    
40 32 არმენ ზოპუნიან კომისიის წევრი                                    
40 32 ფარნიკ მარაბიან კომისიის წევრი                                    
40 32 პეტუშ პეტიკიან კომისიის წევრი                                    
40 32 აშოტ პეტროსიან კომისიის წევრი                                    
40 32 სიპან სრაბიან კომისიის წევრი                                    
40 32 გარნუკ ტაშჩიან მოადგილე                                          

40 33 ასატურ ნიკოღოსიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 33 პარანცემ შახბაზიან კომისიის მდივანი                                  
40 33 ხაჩატურ სარკისიან კომისიის წევრი                                    
40 33 არარატ აღაბაბიან კომისიის წევრი                                    
40 33 მანუშაკ გასპარიან კომისიის წევრი                                    
40 33 აზატ გალსტიან კომისიის წევრი                                    
40 33 სასუნ ნიკოგოსიან კომისიის წევრი                                    

40 33 ლიუდმილა კირაკოსიან კომისიის წევრი                                    
40 33 ერანაკ გალსტიან კომისიის წევრი                                    
40 33 სირანუშ კირაკოსიან კომისიის წევრი                                    
40 33 მალვინა მოვსესიან კომისიის წევრი                                    
40 33 ანაიტ სარკსიან კომისიის წევრი                                    
40 33 სურიკ კირაკოსიან მოადგილე                                          

40 34 კარინე ელიზბარიან კომისიის თავმჯდომარე                              



40 34 სვეტლანა ოვაკიმიან კომისიის მდივანი                                  
40 34 გოარ ალექსანიან კომისიის წევრი                                    
40 34 ისკუი ჩეჩელიან კომისიის წევრი                                    
40 34 ისკუი გრიგორიან კომისიის წევრი                                    
40 34 მარია კულახსზიან კომისიის წევრი                                    
40 34 ვარდუი პეტროსიან კომისიის წევრი                                    
40 34 არტურ ელიზბარიან კომისიის წევრი                                    
40 34 ალბინა ოგანჯანიან კომისიის წევრი                                    
40 34 აშხენ ჩნავაიან კომისიის წევრი                                    
40 34 გარიკ ჩნავაიან კომისიის წევრი                                    
40 34 მანუშაკ ჩნავაიან კომისიის წევრი                                    
40 34 ჟანნა ამირხანიან მოადგილე                                          

40 35 ზოია უზუნიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 35 ზეპიურ მირანიან კომისიის მდივანი                                  
40 35 თამარა ბალასანიან კომისიის წევრი                                    
40 35 თაქუშ ბაღდასარიან კომისიის წევრი                                    
40 35 ჟენია აჯამოღლიან კომისიის წევრი                                    
40 35 ვაგინაკ მკოიან კომისიის წევრი                                    
40 35 იზაურა ჩივჩიან კომისიის წევრი                                    
40 35 არარატ ზოფუნიან კომისიის წევრი                                    
40 35 ოფელია ჟამკოჩიან კომისიის წევრი                                    
40 35 სვეტლანა უზუნიან კომისიის წევრი                                    
40 35 შურა უზუნიან კომისიის წევრი                                    
40 35 სლავიკ შირინიან კომისიის წევრი                                    
40 35 მხითარ არაქელიან მოადგილე                                          

40 36 ბაღდასარ კარახრხზიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 36 რუსლან ბდოიან კომისიის მდივანი                                  
40 36 ეგორ აბოიან კომისიის წევრი                                    
40 36 ინნა ღაზარიან კომისიის წევრი                                    
40 36 ვოლოდია ოგანესიან კომისიის წევრი                                    
40 36 რაფაელ კარახრხზიან კომისიის წევრი                                    
40 36 არმინე ხანჯიან კომისიის წევრი                                    
40 36 ჰარუთიუნ ხოცანიან კომისიის წევრი                                    
40 36 არპიკ აღაჯანიან კომისიის წევრი                                    
40 36 გრანუშ ბარეკიან კომისიის წევრი                                    
40 36 ჰასმიკ ერიციან კომისიის წევრი                                    
40 36 კარლენ ვოსკანიან კომისიის წევრი                                    



40 36 სოკრატ ხოცანიან მოადგილე                                          

40 37 ივან პეტროსიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 37 ანჟელა მანასიან კომისიის მდივანი                                  
40 37 სირანუშ აბოიან კომისიის წევრი                                    
40 37 ედგარ ეღიზარიან კომისიის წევრი                                    
40 37 თაგუი ეპრიკიან კომისიის წევრი                                    
40 37 ვალერი ეპრიკიანი კომისიის წევრი                                    
40 37 აკოპ ზანდარიან კომისიის წევრი                                    
40 37 რუსლან ჩივჩიან კომისიის წევრი                                    
40 37 ვენეტიკ თოპალიან კომისიის წევრი                                    
40 37 იზაბელა კარსლიან კომისიის წევრი                                    
40 37 ელიზავეტა მანუკიან კომისიის წევრი                                    
40 37 გიულნარა ჩივჩიან კომისიის წევრი                                    
40 37 ნუემ ეპრიკიან მოადგილე                                          

40 38 ჰოვიკ აკოპიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 38 კარინე აკოპიან კომისიის მდივანი                                  
40 38 გრიგორი მანველიან კომისიის წევრი                                    
40 38 ჯემმა სუკიასიან კომისიის წევრი                                    
40 38 არმენაკ აჯამოგლიან კომისიის წევრი                                    
40 38 ლარისა სუქასიან კომისიის წევრი                                    
40 38 ჰაიკანუშ მურადიან კომისიის წევრი                                    
40 38 იური სუქასიან კომისიის წევრი                                    
40 38 ლამარა აბოიან კომისიის წევრი                                    
40 38 არუსიაკ ბიჩახჩიან კომისიის წევრი                                    
40 38 ჰასმიკ დუმანიან კომისიის წევრი                                    
40 38 კატია სუკასიან კომისიის წევრი                                    
40 38 სასუნ სუკასიან მოადგილე                                          

40 39 ლენა ეპრიკიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 39 შუშანიკ კაზარიან კომისიის მდივანი                                  
40 39 თათულ ტონაკანიან კომისიის წევრი                                    
40 39 ვარდან მარტიროსიან კომისიის წევრი                                    
40 39 გალუსტ ჰოვანესიან კომისიის წევრი                                    
40 39 ნორაირ ტეპოიან კომისიის წევრი                                    
40 39 არევიკ ეპრიკიან კომისიის წევრი                                    
40 39 ჰოვანეს მკოიან კომისიის წევრი                                    
40 39 ვალოდია ბიჩახჩიან კომისიის წევრი                                    



40 39 სათენიკ ალეკსანიან კომისიის წევრი                                    
40 39 კარაპეტ ეპრიკიან კომისიის წევრი                                    
40 39 სუსან კაზარიან კომისიის წევრი                                    
40 39 თინა მელქონიან მოადგილე                                          

40 40 კარენ ოგმრციან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 40 არწვიკ ოგმრციან კომისიის მდივანი                                  
40 40 გამლეტ ქეროპიან კომისიის წევრი                                    
40 40 ვიოლეტა კირაკოსიან კომისიის წევრი                                    
40 40 სარქის მანუკიან კომისიის წევრი                                    
40 40 ხორენ ვარდერესიან კომისიის წევრი                                    
40 40 ხაჩატურ მიქაელიან კომისიის წევრი                                    
40 40 ედუარდ ქეიან კომისიის წევრი                                    
40 40 სათენიკ ვარდერესიან კომისიის წევრი                                    
40 40 თამარა გრიგორიან კომისიის წევრი                                    
40 40 კურგინ კარაპეტიან კომისიის წევრი                                    
40 40 სარგის მკრტჩიან კომისიის წევრი                                    
40 40 კარაპეტ კარაპეტიან მოადგილე                                          

40 41 ვარაზდატ აროიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 41 ანიუტა ქეიან კომისიის მდივანი                                  
40 41 ოგანეს მეგერიან კომისიის წევრი                                    
40 41 სამველ მანუკიან კომისიის წევრი                                    
40 41 ნიკოღოს საღათელიან კომისიის წევრი                                    
40 41 მანველ აღაბაბიან კომისიის წევრი                                    
40 41 სვეტლანა ქეიან კომისიის წევრი                                    
40 41 აღასინ კარაპეტიან კომისიის წევრი                                    
40 41 შუშანიკ ბანგოიან კომისიის წევრი                                    
40 41 ზარუი მელტონიან კომისიის წევრი                                    
40 41 ლევანი მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
40 41 მინას ნაჩარიან კომისიის წევრი                                    
40 41 არშაკ ბაგრატუნიან მოადგილე                                          

40 42 გურამი ზარიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
40 42 კახაბერ ზურაბაშვილი კომისიის მდივანი                                  
40 42 არშალუის ალექსანიან კომისიის წევრი                                    
40 42 გოჩა გაბრიელიძე კომისიის წევრი                                    
40 42 გარიკ შახბაზიან კომისიის წევრი                                    
40 42 სერგო ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    



40 42 ჟენია ჩობანიან კომისიის წევრი                                    
40 42 ჯუმბერი ყავრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
40 42 ნიკოლაი აჩელაშვილი კომისიის წევრი                                    
40 42 ეკა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
40 42 ზურაბ ფანჯაკიძე კომისიის წევრი                                    
40 42 მამუკა ხმალაძე კომისიის წევრი                                    

40 42 ნანა მაისურაძე-წიკლაური მოადგილე                                          

40 43 ლიოვა ალექსანიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 43 აღასინ ავეტისიან კომისიის მდივანი                                  
40 43 არტურ ოგანესიან კომისიის წევრი                                    
40 43 ლარისა კირაკოსიან კომისიის წევრი                                    
40 43 არტაკ ბალასანიან კომისიის წევრი                                    
40 43 ხანუმ მაკარიან კომისიის წევრი                                    
40 43 ვაჩაგან ბალასანიან კომისიის წევრი                                    
40 43 ანაიტ ალექსანიან კომისიის წევრი                                    
40 43 სარმენ არზუმანიან კომისიის წევრი                                    
40 43 არარატ ბალასანიან კომისიის წევრი                                    
40 43 მარინე ბალასანიან კომისიის წევრი                                    
40 43 ჰამბარცუმ ჰოვანესიან კომისიის წევრი                                    
40 43 მინას ალექსანიან მოადგილე                                          

40 44 დავიდ არაქელიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 44 ლაურა ვათოიან კომისიის მდივანი                                  
40 44 მხითარ არაქელიან კომისიის წევრი                                    
40 44 ერაზიკ გრიგორიან კომისიის წევრი                                    
40 44 რობერტ მათევოსიან კომისიის წევრი                                    
40 44 გურამი შეშაბერიძე კომისიის წევრი                                    
40 44 ვარვარე ჩარჩიან კომისიის წევრი                                    
40 44 ჰაიკ არაქელიან კომისიის წევრი                                    
40 44 სააკ სარკსიან კომისიის წევრი                                    
40 44 არტურ სარქსიან კომისიის წევრი                                    
40 44 პარუირ ქეროპიან კომისიის წევრი                                    
40 44 არშაკ ქეროფიან კომისიის წევრი                                    
40 44 ჰაიკაზ ჰარუთუნიან მოადგილე                                          

40 45 ენდრიკ ტონოიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 45 რუბენ ტონოიან კომისიის მდივანი                                  



40 45 კარინე აგაბაბიან კომისიის წევრი                                    
40 45 არკადი კარაპეტიან კომისიის წევრი                                    
40 45 აღასინ ვანციან კომისიის წევრი                                    
40 45 რობერტ შირინიან კომისიის წევრი                                    
40 45 ანდრანიკ გალსტიან კომისიის წევრი                                    
40 45 სასუნ იაილოიან კომისიის წევრი                                    
40 45 კიმიკ მაკარიან კომისიის წევრი                                    
40 45 ნელსონ პეტროსიან კომისიის წევრი                                    
40 45 არსენ ტონოიან კომისიის წევრი                                    
40 45 ჟორა ტონოიან კომისიის წევრი                                    
40 45 რომან ტონოიან მოადგილე                                          

40 46 მიასნიკ ზადიკიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 46 შამიკ გრიგორიან კომისიის მდივანი                                  
40 46 რუბიკ ეგუნიან კომისიის წევრი                                    
40 46 მერუჟან მათევოსიან კომისიის წევრი                                    
40 46 ბაგრატ მანუკიან კომისიის წევრი                                    
40 46 რაფიკ გალოიან კომისიის წევრი                                    
40 46 ნოდარ პალიან კომისიის წევრი                                    
40 46 ონნიკ ეღუნიან კომისიის წევრი                                    
40 46 კარენ გრიგორიან კომისიის წევრი                                    
40 46 ბაბო იაილოიან კომისიის წევრი                                    
40 46 მარტიროს მარტიროსიან კომისიის წევრი                                    
40 46 ზარმარ ქციან კომისიის წევრი                                    
40 46 კარენ დემურჩიან მოადგილე                                          

40 47 დავიდ ჩახალიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 47 ნაირა ჩახალიან კომისიის მდივანი                                  
40 47 ლევონ მანუკიან კომისიის წევრი                                    
40 47 რობერტ სტამბოლციან კომისიის წევრი                                    
40 47 პეტროს სარუხანიან კომისიის წევრი                                    
40 47 ჟორა პილოიან კომისიის წევრი                                    
40 47 გენდრიკ გალოიან კომისიის წევრი                                    
40 47 მარტინ ჩახალიან კომისიის წევრი                                    
40 47 ალექსანდრ მინასიან კომისიის წევრი                                    
40 47 ვანიკ დავთიან კომისიის წევრი                                    
40 47 სეირან ფამბუხჩიან კომისიის წევრი                                    
40 47 გევორქ ჩახალიან კომისიის წევრი                                    
40 47 იურიკ ფამბუხჩიან მოადგილე                                          



40 48 სასუნიკ ასლანიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 48 არპენიკ ასლანიან კომისიის მდივანი                                  
40 48 რიმა ოგანესიან კომისიის წევრი                                    
40 48 სირანუშ შირინიან კომისიის წევრი                                    
40 48 კლარა სარუხანიან კომისიის წევრი                                    
40 48 ანასტას ოგანესიან კომისიის წევრი                                    
40 48 გარიკ პოლორჩიან კომისიის წევრი                                    
40 48 სერჟიკ ოგანესიან კომისიის წევრი                                    
40 48 სედრაკ ასლანიან კომისიის წევრი                                    
40 48 ქიშმიშ მარუკიან კომისიის წევრი                                    
40 48 რაზმიკ ოგანესიან კომისიის წევრი                                    
40 48 ანნა პაპოიან კომისიის წევრი                                    
40 48 არმენუი ოგანესიან მოადგილე                                          

40 49 სლავიკ ჯინისიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 49 შაქრო ხანოიან კომისიის მდივანი                                  
40 49 თევოს იბაშიან კომისიის წევრი                                    
40 49 სერობ საჰარიან კომისიის წევრი                                    
40 49 რუბენ იბაშიან კომისიის წევრი                                    
40 49 აშოტ კურგინიან კომისიის წევრი                                    
40 49 ჟორჟიკ საჰარიან კომისიის წევრი                                    
40 49 იზოლდა შირინიან კომისიის წევრი                                    
40 49 გრიგორ ავეტისიან კომისიის წევრი                                    
40 49 ასატურ კარკარიან კომისიის წევრი                                    
40 49 დირან მღდესიან კომისიის წევრი                                    
40 49 არშავირ საარიან კომისიის წევრი                                    
40 49 სამველ მღდესიან მოადგილე                                          

40 50 აიკ აგაჯანიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 50 გაბრიელ აბაჯიან კომისიის მდივანი                                  
40 50 არმან მოვსესიან კომისიის წევრი                                    
40 50 მონიკა ბერიკიან კომისიის წევრი                                    
40 50 ლუსინე სტეპანიან კომისიის წევრი                                    
40 50 მარტინ მოვსესიან კომისიის წევრი                                    
40 50 კარინე აკოპიან კომისიის წევრი                                    
40 50 შოღაკატ მინასიან კომისიის წევრი                                    
40 50 გაგიკ სტეპანიან კომისიის წევრი                                    
40 50 სანამ კარაგეზიან კომისიის წევრი                                    



40 50 ანთარამ კარაგოზიან კომისიის წევრი                                    
40 50 რუსტამ მოვსესიან კომისიის წევრი                                    
40 50 სასუნ სტეფანიან მოადგილე                                          

40 51 გიორგი მიქელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
40 51 ქეთევან ნასყიდაშვილი კომისიის მდივანი                                  
40 51 ბაბკენ ღაზანჯიან კომისიის წევრი                                    
40 51 არევატ თოროსიან კომისიის წევრი                                    
40 51 ანეტა პამბუხჩიან კომისიის წევრი                                    
40 51 გურგენ ავეტისიან კომისიის წევრი                                    
40 51 აღასი მეგერიან კომისიის წევრი                                    
40 51 გია მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
40 51 საიათ კარკარიან კომისიის წევრი                                    
40 51 ნანა ალელიშვილი კომისიის წევრი                                    
40 51 სუსანნა ვახტანგიშვილი კომისიის წევრი                                    
40 51 ზურაბ პაქსაძე კომისიის წევრი                                    
40 51 თამაზ მაღრაძე მოადგილე                                          

40 52 არმენ პამბუხჩიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 52 რიტა ფამბუხჩიან კომისიის მდივანი                                  
40 52 ასია ბდოიან კომისიის წევრი                                    
40 52 არტაშეს მამულიან კომისიის წევრი                                    
40 52 ლიუბა პილოიან კომისიის წევრი                                    
40 52 ჰოვანეს ტიტოიან კომისიის წევრი                                    
40 52 არსენ ხანოიან კომისიის წევრი                                    
40 52 კატუშა პამბუხჩიან კომისიის წევრი                                    
40 52 კარინე გრიგორიან კომისიის წევრი                                    
40 52 სერიოჟა პამბუხჩიან კომისიის წევრი                                    
40 52 ვაღინაკ ტიტოიან კომისიის წევრი                                    
40 52 რუსლან ტიტოიან კომისიის წევრი                                    
40 52 მხითარ ტიტოიან მოადგილე                                          

40 53 მერაბ თავართქილაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
40 53 ასლან თავართქილაძე კომისიის მდივანი                                  
40 53 ლუსიკ კარახანიან კომისიის წევრი                                    
40 53 არაიკ პამბუხჩიან კომისიის წევრი                                    
40 53 საღათელ პილოიან კომისიის წევრი                                    
40 53 ზაზა თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
40 53 აიკ შაინიან კომისიის წევრი                                    



40 53 იამზე თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
40 53 თენგიზ ანანიძე კომისიის წევრი                                    
40 53 ლუსიკ თარზიან კომისიის წევრი                                    
40 53 ნუგზარი შანთაძე კომისიის წევრი                                    
40 53 გულიკო ჩოგაძე კომისიის წევრი                                    
40 53 ფრიდონ ჩოგაძე მოადგილე                                          

40 54 ბესიკი მელიქიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
40 54 ლელა მელიქიძე კომისიის მდივანი                                  
40 54 არტაშეს აღაჯანიან კომისიის წევრი                                    
40 54 რუზანნა ვარდანიან კომისიის წევრი                                    
40 54 მკრტიჩ ქოროიან კომისიის წევრი                                    
40 54 გოჩა გვარამაძე კომისიის წევრი                                    
40 54 მალხაზ აჩელაშვილი კომისიის წევრი                                    
40 54 ვასილი თეთვაძე კომისიის წევრი                                    
40 54 აკაკი თეთვაძე კომისიის წევრი                                    
40 54 ეკატერინე ბარამიძე კომისიის წევრი                                    
40 54 ზინა გვარამაძე კომისიის წევრი                                    
40 54 ცირა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
40 54 ემზარი შანთაძე მოადგილე                                          

40 55 სასუნ ავეტისიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 55 ალბერტ არაქელიან კომისიის მდივანი                                  
40 55 ერჯანიკ მარუქიან კომისიის წევრი                                    
40 55 რუზანა მანუკიან კომისიის წევრი                                    
40 55 ანდრანიკ ავეტისიან კომისიის წევრი                                    
40 55 ტოლიკ მარუკიან კომისიის წევრი                                    
40 55 აშოტ მანუკიან კომისიის წევრი                                    
40 55 დავიდ კარახანიან კომისიის წევრი                                    
40 55 მარტიროს აპოიან კომისიის წევრი                                    

40 55 ბარტეღმოს ავეტისიან კომისიის წევრი                                    
40 55 როზა გეზალიან კომისიის წევრი                                    
40 55 კარენ ვარტიკიან კომისიის წევრი                                    
40 55 საღათელ აპოიან მოადგილე                                          

40 56 სეირან სიმონიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 56 ედგარ თუმასიან კომისიის მდივანი                                  
40 56 სპარტაკ მშეციან კომისიის წევრი                                    



40 56 ნუნე აკოპიან კომისიის წევრი                                    
40 56 ნიკოლაი არაქელიან კომისიის წევრი                                    
40 56 ანდრანიკ საროიან კომისიის წევრი                                    
40 56 გალუსტ გევორგიან კომისიის წევრი                                    
40 56 ზაზა ნათენაძე კომისიის წევრი                                    
40 56 ოგანეს გიულბანგიან კომისიის წევრი                                    
40 56 კარაპეტ დალოგლანიან კომისიის წევრი                                    
40 56 აზატ ჰარუთიუნიან კომისიის წევრი                                    
40 56 არტავაზდ ჰარუთუნიან კომისიის წევრი                                    
40 56 ვარაზდატ აკოპიან მოადგილე                                          

40 57 სლავიკ ვარტიკიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 57 გოარიკ მეიროიან კომისიის მდივანი                                  
40 57 ვალერი მარაბიან კომისიის წევრი                                    
40 57 ანაიდა თუმასიან კომისიის წევრი                                    
40 57 ანაიტ პამბუხჩიან კომისიის წევრი                                    
40 57 უნან ვარტიკიან კომისიის წევრი                                    
40 57 შავარშ კაზარიან კომისიის წევრი                                    
40 57 გაგიკ ხაჩატურიან კომისიის წევრი                                    
40 57 გაგიკ ავეტისიან კომისიის წევრი                                    
40 57 არარატ ავეტისიან კომისიის წევრი                                    
40 57 ხაჩიკ დურგარიან კომისიის წევრი                                    
40 57 ლილით მეიროიან კომისიის წევრი                                    
40 57 მნაცაკან აბაჯიან მოადგილე                                          

40 58 სერჟიკ ჰამბარიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 58 სეირან ნაჩარიან კომისიის მდივანი                                  
40 58 აზნივ პილოიან კომისიის წევრი                                    
40 58 ლუსინე პამბუხჩიან კომისიის წევრი                                    
40 58 აღასი ნაჰაპეტიან კომისიის წევრი                                    
40 58 სამველ იბაშიან კომისიის წევრი                                    
40 58 არტურ იაილახანიან კომისიის წევრი                                    
40 58 რუბენ გოგორიან კომისიის წევრი                                    
40 58 მარტუნ დარბინიან კომისიის წევრი                                    
40 58 შირაზ ნაჩარიან კომისიის წევრი                                    
40 58 ლიუდვიკ ნახაპეტიან კომისიის წევრი                                    
40 58 რუზანნა ფარმანიან კომისიის წევრი                                    
40 58 სლავიკ დურგარიან მოადგილე                                          



40 59 არმენ არაქელიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 59 ოგანეს ავეტისიან კომისიის მდივანი                                  
40 59 ნანა მელიქიძე კომისიის წევრი                                    
40 59 უნან არაქელიან კომისიის წევრი                                    
40 59 ნაირი არაქელიან კომისიის წევრი                                    
40 59 მარტიროს არაქელიან კომისიის წევრი                                    
40 59 აკოპ ეზოიან კომისიის წევრი                                    
40 59 არარატ არაქელიან კომისიის წევრი                                    
40 59 ფლორა აკოფიან კომისიის წევრი                                    
40 59 საჰაკ არაქელიან კომისიის წევრი                                    
40 59 მკრტიჩ ზარიფიან კომისიის წევრი                                    
40 59 სიმა ხითარიან კომისიის წევრი                                    
40 59 ჯულეტა ღუკასიან მოადგილე                                          

40 60 რამაზი მიქელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
40 60 თეა თოთაძე კომისიის მდივანი                                  
40 60 რევაზ მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
40 60 ალუდა ჯიოშვილი კომისიის წევრი                                    
40 60 კაისიკ მკოიან კომისიის წევრი                                    
40 60 ომარი თოთაძე კომისიის წევრი                                    
40 60 მზია კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    
40 60 სოფია ვახრამიან კომისიის წევრი                                    
40 60 გიორგი მელიქიძე კომისიის წევრი                                    
40 60 შალვა მელიქიძე კომისიის წევრი                                    
40 60 იმედა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
40 60 ციური ოქროაძე კომისიის წევრი                                    
40 60 ზაური ზარიძე მოადგილე                                          

40 61 სლავიკ გალსტიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 61 მარინე მეგერიან კომისიის მდივანი                                  
40 61 ჰარუთიუნ ბარეგიან კომისიის წევრი                                    
40 61 მიტია ვარდანიან კომისიის წევრი                                    
40 61 არტავაზდ პამბუხჩიან კომისიის წევრი                                    
40 61 ჰამბარცუმ პოღოსიან კომისიის წევრი                                    
40 61 არაიკ მოვსესიან კომისიის წევრი                                    
40 61 ოგანეს მანუკიან კომისიის წევრი                                    
40 61 არტეომ ხაჩატურიან კომისიის წევრი                                    
40 61 აიკანუშ მელქონიან კომისიის წევრი                                    



40 61 არტურ სიმონიან კომისიის წევრი                                    
40 61 სლავიკ ქეროფიან კომისიის წევრი                                    
40 61 დავიდ იორდანიან მოადგილე                                          

40 62 ჰარუთიუნ დურგარიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 62 ნორიკ იგიტხანიან კომისიის მდივანი                                  
40 62 სუსან მოსოიან კომისიის წევრი                                    
40 62 ჟენიკ იგიტხანიან კომისიის წევრი                                    
40 62 ვალერი ჩლოიან კომისიის წევრი                                    
40 62 ვლადიმირ მელიქიან კომისიის წევრი                                    
40 62 ჰაკობ ჰაკობიან კომისიის წევრი                                    
40 62 საშიკ აკოპიან კომისიის წევრი                                    
40 62 რუბიკ აკოფიან კომისიის წევრი                                    
40 62 ვანიკ დურგარიან კომისიის წევრი                                    
40 62 აშოტ მელიქიან კომისიის წევრი                                    
40 62 მათევოს საჰარიან კომისიის წევრი                                    
40 62 მკრტიჩ თოროსიან მოადგილე                                          

40 63 მერუჟან მარაბიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 63 გულნაზი ბერიძე კომისიის მდივანი                                  
40 63 ემმა ხაჩატურიან კომისიის წევრი                                    
40 63 გიორგი მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
40 63 სერიოჟა სააკიან კომისიის წევრი                                    
40 63 მალხაზ ოსიძე კომისიის წევრი                                    
40 63 შუშანიკ ღრმაჯიან კომისიის წევრი                                    
40 63 მიხაილ ვახტანგიშვილი კომისიის წევრი                                    
40 63 ანაიდ გიოზალიან კომისიის წევრი                                    
40 63 ვასო ვახტანგიშვილი კომისიის წევრი                                    
40 63 ნელი მაცუკატოვა კომისიის წევრი                                    
40 63 ნათია ნათენაძე კომისიის წევრი                                    
40 63 სოსიკ კრმაჯიან მოადგილე                                          

40 64 ნადია ღაზარიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 64 ლარისა ელიაზიან კომისიის მდივანი                                  
40 64 მარინა ბადოიან კომისიის წევრი                                    
40 64 ვენედიკ კაზარიან კომისიის წევრი                                    
40 64 ვრეჟ გაბრიელიან კომისიის წევრი                                    
40 64 ვლადიმირ თეთვაძე კომისიის წევრი                                    
40 64 ჟანეტა შირინიან კომისიის წევრი                                    



40 64 ხორსიკ კაზარიან კომისიის წევრი                                    
40 64 მილანა ბერიკიან კომისიის წევრი                                    
40 64 რადიკ ბერიკიან კომისიის წევრი                                    
40 64 არტიუშ შირინიან კომისიის წევრი                                    
40 64 გაიანე შირინიან კომისიის წევრი                                    
40 64 პეტია ვარდანიან მოადგილე                                          

40 65 შავარშ კირაკოსიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 65 სრაპ გაბრიელიან კომისიის მდივანი                                  
40 65 ედგარ თოროსიან კომისიის წევრი                                    
40 65 ზოია ასლანიან კომისიის წევრი                                    
40 65 დადიკო ვახტანკაშვილი კომისიის წევრი                                    
40 65 პეტროს ავეტისიან კომისიის წევრი                                    
40 65 ოჰან ვარდანიან კომისიის წევრი                                    
40 65 მერუჟან ოგანესიან კომისიის წევრი                                    
40 65 ლერნიკ არაქელიან კომისიის წევრი                                    
40 65 ამბარცუმ ვარდანიან კომისიის წევრი                                    
40 65 მიხაილ ოგანესიან კომისიის წევრი                                    
40 65 ჰაკოპ ფიდანიან კომისიის წევრი                                    
40 65 სამველ პეტროსიან მოადგილე                                          

40 66 სარგის ომფოსიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 66 როზა მარაბიან კომისიის მდივანი                                  
40 66 წოვინარ ირიციან კომისიის წევრი                                    
40 66 ალბერტ პოღოსიან კომისიის წევრი                                    
40 66 გაიანე ზოპუნიან კომისიის წევრი                                    
40 66 სირანუშ ბადასიან კომისიის წევრი                                    
40 66 სარგის ბაღდასარიან კომისიის წევრი                                    
40 66 გაიანე ჩახმახჩიან კომისიის წევრი                                    
40 66 თენგიზ ალვარიან კომისიის წევრი                                    
40 66 ვარსენიკ იაილოიან კომისიის წევრი                                    
40 66 ანნა საპონჯიან კომისიის წევრი                                    
40 66 რიპსიმე ტონაკანიან კომისიის წევრი                                    
40 66 არტურ ოგანესიან მოადგილე                                          

40 67 ვერა ხაჩატურიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 67 ჟანეტტა ბათოიან კომისიის მდივანი                                  
40 67 კარენ არზუმანიან კომისიის წევრი                                    
40 67 კარენ გაბრიელიან კომისიის წევრი                                    



40 67 მანია გევორკიან კომისიის წევრი                                    
40 67 ედუარდ აპოზიან კომისიის წევრი                                    
40 67 მარინე ჩომარიან კომისიის წევრი                                    
40 67 ლევონ თოქმაჯიან კომისიის წევრი                                    
40 67 ლეილი გილოიან კომისიის წევრი                                    
40 67 ლიანა ირიციან კომისიის წევრი                                    
40 67 კრისტინა მანასიან კომისიის წევრი                                    
40 67 ანნა მანუკიან კომისიის წევრი                                    
40 67 ნარინე გოგორიან მოადგილე                                          

40 68 ბაბკენ ნახატაკიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 68 კრისტინე კოშატაშიან კომისიის მდივანი                                  
40 68 ვიოლეტა მანუკიან კომისიის წევრი                                    
40 68 ეპრაკსია ქოროიან კომისიის წევრი                                    
40 68 ვარაზდატ სალვარიან კომისიის წევრი                                    
40 68 რიფსიმე სტეფანიან კომისიის წევრი                                    
40 68 ეხსაპ ხაჩატრიან კომისიის წევრი                                    
40 68 ართურ გაბრიელიან კომისიის წევრი                                    
40 68 არეკნაზ გოგორიან კომისიის წევრი                                    
40 68 ეთერ იაილოიან კომისიის წევრი                                    
40 68 არაქსია კარახანიან კომისიის წევრი                                    
40 68 შამუნ ქოსიან კომისიის წევრი                                    
40 68 მკრტიჩ ქოსიან მოადგილე                                          

40 69 ალექსანდრ ვარდანიან კომისიის თავმჯდომარე                              
40 69 გევორგ საჰარიან კომისიის მდივანი                                  
40 69 ხაჩატურ საარიან კომისიის წევრი                                    
40 69 ანნა შირინიან კომისიის წევრი                                    
40 69 ედიკ ისრაელიან კომისიის წევრი                                    
40 69 ლერნიკ ზაქარიან კომისიის წევრი                                    
40 69 კარინე რსტაკიან კომისიის წევრი                                    
40 69 კიმიკ ხანოიან კომისიის წევრი                                    
40 69 არმენ ვარდანიან კომისიის წევრი                                    
40 69 არმენ ვარდანიან კომისიის წევრი                                    
40 69 მარტინ საარიან კომისიის წევრი                                    
40 69 პეტროს ჯინისიან კომისიის წევრი                                    
40 69 პაშიკ მღდესიან მოადგილე                                          

40 70 სერგეი არუთუნიან კომისიის თავმჯდომარე                              



40 70 გაიანე ასატურიან კომისიის მდივანი                                  
40 70 მეირუჰი ბაღდატიან კომისიის წევრი                                    
40 70 ეგინე ელიაზიან კომისიის წევრი                                    
40 70 სერგეი საჰაკიან კომისიის წევრი                                    
40 70 ქრისტინე ბროიან კომისიის წევრი                                    
40 70 ანდრანიკ მარტიროსიან კომისიის წევრი                                    
40 70 მანანა ნათენაძე კომისიის წევრი                                    
40 70 არუსიაკ აივაზიან კომისიის წევრი                                    
40 70 მანუშაკ თევანიან კომისიის წევრი                                    
40 70 გაიანე ისპირიან კომისიის წევრი                                    
40 70 დავით მელიქიძე კომისიის წევრი                                    
40 70 სვეტლანა მკოიან მოადგილე                                          

41 1 მარინა ღაზარიან კომისიის თავმჯდომარე                              
41 1 სუსანნა ბდოიან კომისიის მდივანი                                  
41 1 ნუგზარ მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
41 1 ანდრანიკ ბდოიან კომისიის წევრი                                    
41 1 სილვა მანუკიან კომისიის წევრი                                    
41 1 რიტა ირიციან კომისიის წევრი                                    
41 1 ჟორა ვარტანიან კომისიის წევრი                                    
41 1 ჰრაირ ვარტანიან კომისიის წევრი                                    
41 1 ასმიკ ავეტისიან კომისიის წევრი                                    
41 1 ერანუი ვარტანიან კომისიის წევრი                                    
41 1 შალიკო ისპირიან კომისიის წევრი                                    
41 1 არმენ სტამბოლციან კომისიის წევრი                                    
41 1 აკსენია პოდოსიან მოადგილე                                          

41 2 ლაურა ვარჟაპეტიან კომისიის თავმჯდომარე                              
41 2 გოჰარიკ კარსლიან კომისიის მდივანი                                  
41 2 დიმიტრი ზანდუკელი კომისიის წევრი                                    
41 2 ხორენ მღდესიან კომისიის წევრი                                    
41 2 მარია ვარტანიან კომისიის წევრი                                    
41 2 ქნარიკ ოგანესიან კომისიის წევრი                                    
41 2 სათიკ სნხჩიან კომისიის წევრი                                    
41 2 ზარუჰი ესოიან-არზუმანიან კომისიის წევრი                                    
41 2 მარინე გრიგორიან კომისიის წევრი                                    
41 2 სუსანნა თაზაიან კომისიის წევრი                                    
41 2 ანდრეას მარაბიან კომისიის წევრი                                    
41 2 აშხენ მარაბიან კომისიის წევრი                                    



41 2 ნატალია ლულუკიან მოადგილე                                          

41 3 არარატ დარბინიან კომისიის თავმჯდომარე                              
41 3 კალეპსი პოდოღლიან კომისიის მდივანი                                  
41 3 ნინო ცანავა კომისიის წევრი                                    
41 3 რუზანნა სააკიან კომისიის წევრი                                    
41 3 დონარა არზუმანიან კომისიის წევრი                                    
41 3 არევჰატ ტონერიან კომისიის წევრი                                    
41 3 ანაიტ სააკიან კომისიის წევრი                                    
41 3 გოარ არზუმანიან კომისიის წევრი                                    
41 3 იუღიკ არზუმანიან კომისიის წევრი                                    
41 3 სურენ მზიკიან კომისიის წევრი                                    
41 3 ანაიტ მოსოიან კომისიის წევრი                                    
41 3 რუზანნა სტამბოლციან კომისიის წევრი                                    
41 3 სეროპ ვარტანიან მოადგილე                                          

41 4 არმენ ჰოვჰანესიან კომისიის თავმჯდომარე                              
41 4 კარინე ღაზარიან კომისიის მდივანი                                  
41 4 ჯემალ სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
41 4 იურიკ ჰახვერდიან კომისიის წევრი                                    
41 4 ვარაზდატ მარგარიან კომისიის წევრი                                    
41 4 აშიკ კარაპეტიან კომისიის წევრი                                    
41 4 ერვანდ ნალბანდიან კომისიის წევრი                                    
41 4 წონარა თანგამიან კომისიის წევრი                                    
41 4 თათევოს ოგანესიან კომისიის წევრი                                    
41 4 ტიგრან სარგსიან კომისიის წევრი                                    
41 4 ვაირიჩ ქეთციან კომისიის წევრი                                    
41 4 გაბრიელ ღაზარიან კომისიის წევრი                                    
41 4 არტაკ ქეტციან მოადგილე                                          

41 5 არშაკ ლულუკიან კომისიის თავმჯდომარე                              
41 5 როზა ნალბანდიან კომისიის მდივანი                                  
41 5 ზურაბ ასანიძე კომისიის წევრი                                    
41 5 საიათ თანგამიან კომისიის წევრი                                    
41 5 არევატ არზუმანიან კომისიის წევრი                                    
41 5 ედვარდ პალიან კომისიის წევრი                                    
41 5 ვარუჟან გრიგორიან კომისიის წევრი                                    
41 5 ჰამბარცუმ გალოიან კომისიის წევრი                                    
41 5 რუბენ აბგარიან კომისიის წევრი                                    



41 5 სარიბეკ ახვერდიან კომისიის წევრი                                    
41 5 გაიანე გრიგორიან კომისიის წევრი                                    
41 5 ჰასმიკ ვარძელიან კომისიის წევრი                                    
41 5 ლერნიკ დურგარიან მოადგილე                                          

41 6 ნორაირ ნალბანდიან კომისიის თავმჯდომარე                              
41 6 ნატალია კიურეღიან კომისიის მდივანი                                  
41 6 მაყვალა ბასილიძე კომისიის წევრი                                    
41 6 დერენიკ ჯანამიან კომისიის წევრი                                    
41 6 ნანული მიხანაშვილი კომისიის წევრი                                    
41 6 ოვანეს სანოსიან კომისიის წევრი                                    
41 6 ვარაზდატ თევანიან კომისიის წევრი                                    
41 6 ბალტაზარ ჯანამიან კომისიის წევრი                                    
41 6 მარინე კარაპეტიან კომისიის წევრი                                    
41 6 როზა კიურეღიან კომისიის წევრი                                    
41 6 ტიგრან ნალბანდიან კომისიის წევრი                                    
41 6 ნავასარდ წარუკიან კომისიის წევრი                                    
41 6 არუშან კაზარიან მოადგილე                                          

41 7 სევაკ კაროიან კომისიის თავმჯდომარე                              
41 7 ანია არზრუმციან კომისიის მდივანი                                  
41 7 ციური კვესიტაძე კომისიის წევრი                                    
41 7 არარატ თათევოსიან კომისიის წევრი                                    
41 7 ნაირა კურღინიან კომისიის წევრი                                    
41 7 ჰრაჩიკ შირინიან კომისიის წევრი                                    
41 7 სოს ბდოიან კომისიის წევრი                                    
41 7 ანაიტ არზრუმციან კომისიის წევრი                                    
41 7 რაზმიკ არაქელიან კომისიის წევრი                                    
41 7 გევორგ აფოიან კომისიის წევრი                                    
41 7 კარლენ შამილიან კომისიის წევრი                                    
41 7 კარინე შირინიან კომისიის წევრი                                    
41 7 ოგანეს კურღინიან მოადგილე                                          

41 8 ჰრაჰატ კრმაჯიან კომისიის თავმჯდომარე                              
41 8 კარინე ბიჩახჩიან კომისიის მდივანი                                  
41 8 გიორგი არევაძე კომისიის წევრი                                    
41 8 მარუკ ბიჩახჩიან კომისიის წევრი                                    
41 8 სარკის ჰამბარიან კომისიის წევრი                                    
41 8 გოარიკ აივაზიან კომისიის წევრი                                    



41 8 ვანიკ ბდოიან კომისიის წევრი                                    
41 8 მჰერ ჰოვსეფიან კომისიის წევრი                                    
41 8 მანუშაკ ბიჩახჩიან კომისიის წევრი                                    
41 8 სუსანნა ნაზარიან კომისიის წევრი                                    
41 8 ვიკტორ ჰოვსეფიან კომისიის წევრი                                    
41 8 მიასნიკ ჰოვსეფიან კომისიის წევრი                                    
41 8 კარენ ირიციან მოადგილე                                          

41 9 არტავაზდ კირაკოსიან კომისიის თავმჯდომარე                              
41 9 მარინე მარგარიან კომისიის მდივანი                                  
41 9 მაია ცხვიტავა კომისიის წევრი                                    
41 9 რამან კირაკოსიან კომისიის წევრი                                    
41 9 პეტროს კარსლიან კომისიის წევრი                                    
41 9 არუსიაკ ალთუნიან კომისიის წევრი                                    
41 9 მარინე შაიბეკიან კომისიის წევრი                                    
41 9 არმენ ჩოპურიან კომისიის წევრი                                    
41 9 მხითარ ენგიბარიან კომისიის წევრი                                    
41 9 ხატუნ მანველიან კომისიის წევრი                                    
41 9 არამაის მარგარიან კომისიის წევრი                                    
41 9 ვარუჟან მურადიან კომისიის წევრი                                    
41 9 ჟირაირ ბაღდასარიან მოადგილე                                          

41 10 ვაღარშაკ ანტონიან კომისიის თავმჯდომარე                              
41 10 არტიუშ გევორგიან კომისიის მდივანი                                  
41 10 იამზე გამჯაშვილი კომისიის წევრი                                    
41 10 არტაკ არაბიან კომისიის წევრი                                    

41 10 ლიუდმილა მანუკიან კომისიის წევრი                                    
41 10 ანდრანიკ არაბიან კომისიის წევრი                                    
41 10 ვანიკ ბდოიან კომისიის წევრი                                    
41 10 ამაიაკ არაბიან კომისიის წევრი                                    
41 10 ედიკ სარკისიან კომისიის წევრი                                    
41 10 საგატელ სარკისიან კომისიის წევრი                                    
41 10 სილვა ჩომარიან კომისიის წევრი                                    
41 10 რობერტ ხაჩატრიან კომისიის წევრი                                    
41 10 ხაჩატურ სარკისიან მოადგილე                                          

41 11 არზუმან ასლანიან კომისიის თავმჯდომარე                              
41 11 ასტღიკ ალვანჯიან კომისიის მდივანი                                  



41 11 ნელი ციხისთავი კომისიის წევრი                                    
41 11 ვარსენიკ ღაზარიან კომისიის წევრი                                    
41 11 თელმან მანასიან კომისიის წევრი                                    
41 11 აივაზ არზუმანიან კომისიის წევრი                                    
41 11 სტეპან ნიკოღოსიან კომისიის წევრი                                    
41 11 თემურ ასლანიან კომისიის წევრი                                    
41 11 მაკბეტ მანასიან კომისიის წევრი                                    
41 11 წარუკ მანასიან კომისიის წევრი                                    
41 11 მნაცაკან მანუკიან კომისიის წევრი                                    
41 11 სუსანნა ხაჩატრიან კომისიის წევრი                                    
41 11 ერიკნაზ ავეტისიან მოადგილე                                          

41 12 იადონა ზედგინიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
41 12 ნუგზარ მარკოიძე კომისიის მდივანი                                  
41 12 ნანა ასანიძე კომისიის წევრი                                    
41 12 ანდრანიკ ეღოიან კომისიის წევრი                                    
41 12 თამარა მკრტჩიან კომისიის წევრი                                    
41 12 ოლგა კურბატოვა კომისიის წევრი                                    
41 12 გევორგ დანდანიან კომისიის წევრი                                    
41 12 არტემ ბაბაჯანიან კომისიის წევრი                                    
41 12 ლია მარგიშვილი კომისიის წევრი                                    
41 12 რევაზ გობაძე კომისიის წევრი                                    
41 12 რუზანნა გოგორიან კომისიის წევრი                                    
41 12 არუშან ტაზაიან კომისიის წევრი                                    
41 12 ლეილი მარკოსიან მოადგილე                                          

41 13 საიათ ბაბოიან კომისიის თავმჯდომარე                              
41 13 ნესტანი მახარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
41 13 იულია ბედოევი კომისიის წევრი                                    
41 13 ვაჰრამ ეღოიან კომისიის წევრი                                    
41 13 გოჩა აბულაძე კომისიის წევრი                                    
41 13 ანაიტ სანოსიან კომისიის წევრი                                    
41 13 მესროპ დარბინიან კომისიის წევრი                                    
41 13 აბგარ ეგოიან კომისიის წევრი                                    
41 13 მადონა ბალახაძე კომისიის წევრი                                    
41 13 ჰოვაკიმ კიურეღიან კომისიის წევრი                                    
41 13 ნაჰაპეტ წარუკიან კომისიის წევრი                                    
41 13 ჰოვაკიმ წარუკიან კომისიის წევრი                                    
41 13 რობერტ პაპოიან მოადგილე                                          



41 14 მერუჟან თუმასიან კომისიის თავმჯდომარე                              
41 14 ანაიტ მარკოსიან კომისიის მდივანი                                  
41 14 ნინო ბედიანაშვილი კომისიის წევრი                                    
41 14 ჰენზელ ანტონოსიან კომისიის წევრი                                    
41 14 ასმიკ არზუმანიან კომისიის წევრი                                    
41 14 სირაკან მოსოიან კომისიის წევრი                                    
41 14 აშოტ თუმასიან კომისიის წევრი                                    
41 14 ლერი აბდელანი კომისიის წევრი                                    
41 14 ჰოვსეპ ანტანოსიან კომისიის წევრი                                    
41 14 ოვსეპ დუმოიან კომისიის წევრი                                    
41 14 სიმონ თუმასიან კომისიის წევრი                                    
41 14 ნაჰაპეტ სიმონიან კომისიის წევრი                                    
41 14 გორ მარიკიან მოადგილე                                          

41 15 ხორენ თამასიან კომისიის თავმჯდომარე                              
41 15 ნინო სვანიძე კომისიის მდივანი                                  
41 15 თინა ასლანიშვილი კომისიის წევრი                                    
41 15 ანდრეი თუმასიან კომისიის წევრი                                    
41 15 მანუშაკ სირაკანიან კომისიის წევრი                                    
41 15 მანუკ კარახანიან კომისიის წევრი                                    
41 15 პეტროს თამასიან კომისიის წევრი                                    
41 15 ნანული დურგლიშვილი კომისიის წევრი                                    
41 15 სამველ კიურეგიან კომისიის წევრი                                    
41 15 მუშეღ მარკოსიან კომისიის წევრი                                    
41 15 ნარიმა მარკოსიან კომისიის წევრი                                    
41 15 ერვანდ სუმბულიან კომისიის წევრი                                    
41 15 სოფია თუმასიან მოადგილე                                          

41 16 ნოდარი ნაკაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
41 16 ნაზო გოგილაშვილი კომისიის მდივანი                                  
41 16 ლალი გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
41 16 ვოლოდია ავეტისიან კომისიის წევრი                                    
41 16 მკრტიჩ მკოიან კომისიის წევრი                                    
41 16 გაკიკ კაკოსიან კომისიის წევრი                                    
41 16 ნოდარ მეკეიძე კომისიის წევრი                                    
41 16 რამაზ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
41 16 ჯემალ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
41 16 ოთარი ვანაძე კომისიის წევრი                                    



41 16 ზვიადი მეკეიძე კომისიის წევრი                                    
41 16 თამაზ მეკეიძე კომისიის წევრი                                    
41 16 კატია ანანიკიან მოადგილე                                          

41 17 ზოია სუხორუკოვა კომისიის თავმჯდომარე                              
41 17 ნადეჟდა გონჩაროვა კომისიის მდივანი                                  

41 17 ალექსანდრე პაპინაშვილი კომისიის წევრი                                    
41 17 გაიანე კიურეგიან კომისიის წევრი                                    
41 17 ბორის ღარსლიან კომისიის წევრი                                    
41 17 არარატ ნანაიან კომისიის წევრი                                    
41 17 მუშავან წარუკიან კომისიის წევრი                                    
41 17 პარანდზემ ესოიან კომისიის წევრი                                    
41 17 მნაცაკან ბაბოიან კომისიის წევრი                                    
41 17 ლუსინე მკრტჩიან კომისიის წევრი                                    
41 17 ანტონ სუხორუკოვ კომისიის წევრი                                    
41 17 ნერსიკ წარუკიან კომისიის წევრი                                    
41 17 ნაირი ბაბაჯანიან მოადგილე                                          

41 18 რობერტ სკოიან კომისიის თავმჯდომარე                              
41 18 მეტაკსია არაქელიან კომისიის მდივანი                                  
41 18 ნელი ილურიძე კომისიის წევრი                                    
41 18 სტეპან შახბაზიან კომისიის წევრი                                    
41 18 ტიგრან მარკოსიან კომისიის წევრი                                    
41 18 ვაჩაგან არზუმანიან კომისიის წევრი                                    
41 18 რაფიკ ელოიან კომისიის წევრი                                    
41 18 ლარისა ანანიკიან კომისიის წევრი                                    
41 18 ჰერიქნაზ ბდოიან კომისიის წევრი                                    
41 18 მანუშაკ თოპუზიან კომისიის წევრი                                    
41 18 მარინა ირიციან კომისიის წევრი                                    
41 18 რაფიკ ხაჩატრიან კომისიის წევრი                                    
41 18 არტიომ ხოდერიან მოადგილე                                          

41 19 ლეილი ესოიან კომისიის თავმჯდომარე                              
41 19 არმენ პოდოსიან კომისიის მდივანი                                  
41 19 ვარა ოდოშაშვილი კომისიის წევრი                                    
41 19 ამაიაკ მაროზიან კომისიის წევრი                                    
41 19 სონია დურგარიან კომისიის წევრი                                    
41 19 ნაზელი ესოიან კომისიის წევრი                                    



41 19 მარტიროს მაროზიან კომისიის წევრი                                    
41 19 ნარინე აკოპიან კომისიის წევრი                                    
41 19 გარნიკ ესოიან კომისიის წევრი                                    
41 19 ლარისა მაჰტესიან კომისიის წევრი                                    
41 19 ოფელია სოგოიან კომისიის წევრი                                    
41 19 არევიკ ჰამბარიან კომისიის წევრი                                    
41 19 ევა ავაკიან მოადგილე                                          

41 20 მათევოს აღაჯანიან კომისიის თავმჯდომარე                              
41 20 მერუჟან ხოშბეკიან კომისიის მდივანი                                  
41 20 ვარლამ კვანტალიანი კომისიის წევრი                                    
41 20 არამაის პოღოსიან კომისიის წევრი                                    
41 20 კარენ აკოპიან კომისიის წევრი                                    
41 20 ჟორა სნხჩიან კომისიის წევრი                                    
41 20 ედვარდ ბდოიან კომისიის წევრი                                    
41 20 მკრტიჩ ხაჩატრიან კომისიის წევრი                                    
41 20 ედვარდ ბდოიან კომისიის წევრი                                    
41 20 სკუნ ბდოიან კომისიის წევრი                                    
41 20 ჰაკობ ბდოიან კომისიის წევრი                                    
41 20 გაბრელ ირიციან კომისიის წევრი                                    
41 20 არა აგადჟანიან მოადგილე                                          

41 21 მერკელოს აროიან კომისიის თავმჯდომარე                              
41 21 ტიგრან ჩარჩიან კომისიის მდივანი                                  
41 21 ნატალია ბედოევი კომისიის წევრი                                    
41 21 ოგიდარ ტატარიან კომისიის წევრი                                    
41 21 სვეტლანა ფაინ კომისიის წევრი                                    
41 21 მურად ღაშხჩიან კომისიის წევრი                                    
41 21 სურენ კარაპეტიან კომისიის წევრი                                    
41 21 ანნა ბადოიან კომისიის წევრი                                    
41 21 ნარეკ ერანოსიან კომისიის წევრი                                    
41 21 მანუკ იაჟიან კომისიის წევრი                                    
41 21 გაიანე კარაპეტიან კომისიის წევრი                                    
41 21 აიდა ქოთოიან კომისიის წევრი                                    
41 21 სტეპან ეკნატოსიან მოადგილე                                          

41 22 ჰრიფსიკ ნიკოღოსიან კომისიის თავმჯდომარე                              
41 22 ვიქტორ ავაკიან კომისიის მდივანი                                  
41 22 ლიანა ლოლაშვილი კომისიის წევრი                                    



41 22 ართურ მალხასიან კომისიის წევრი                                    
41 22 ანდრანიკ ბდოიან კომისიის წევრი                                    
41 22 მარტუნ სნხჩიან კომისიის წევრი                                    
41 22 სეტრაკ ხეჩოიან კომისიის წევრი                                    
41 22 პოღოს პეტროსიან კომისიის წევრი                                    
41 22 მკრტიჩ ლოქიან კომისიის წევრი                                    
41 22 ლიოვიკ მკრტჩიან კომისიის წევრი                                    
41 22 ნორიკ სააკიან კომისიის წევრი                                    
41 22 მელანია სარუხანიან კომისიის წევრი                                    
41 22 იზოლდა პეტროსიან მოადგილე                                          

41 23 ელმირა დარბინიან კომისიის თავმჯდომარე                              
41 23 გარიკ თუმასიან კომისიის მდივანი                                  
41 23 ნანა კიწმარიშვილი კომისიის წევრი                                    
41 23 ვრეჟ ანანიკიან კომისიის წევრი                                    
41 23 ვარტ ხანოიან კომისიის წევრი                                    
41 23 მუშეგ პუტულიან კომისიის წევრი                                    
41 23 ანაიტ ამირხანიან კომისიის წევრი                                    
41 23 ვალოდია ხაჩატრიან კომისიის წევრი                                    
41 23 ანნა აროსიან კომისიის წევრი                                    
41 23 წაღიკ დარბინიან კომისიის წევრი                                    
41 23 ნორაირ თარზიან კომისიის წევრი                                    
41 23 არარატ ღაზარიან კომისიის წევრი                                    
41 23 პოღოს ამირხანიან მოადგილე                                          

41 24 ვიკტორ კარახანიან კომისიის თავმჯდომარე                              
41 24 რომან მკრტჩიან კომისიის მდივანი                                  
41 24 ნაირა ლაცაბიძე კომისიის წევრი                                    
41 24 ხაჟაკ ეპრიკიან კომისიის წევრი                                    
41 24 აზატ ფუთულიან კომისიის წევრი                                    
41 24 არევიკ მანველიან კომისიის წევრი                                    
41 24 გევორგ აივაზიან კომისიის წევრი                                    
41 24 ჰარუთიუნ ჰარუთიუნიან კომისიის წევრი                                    
41 24 ანდრანიკ ეპრიკიან კომისიის წევრი                                    
41 24 ასტხიკ ეპრიკიან კომისიის წევრი                                    
41 24 კარაპეტ მკრტჩიან კომისიის წევრი                                    
41 24 ვაღინაკ ღუკასიან კომისიის წევრი                                    
41 24 ეღიზარ ეპრიკიან მოადგილე                                          



41 25 რაზმიკ ელბაკიან კომისიის თავმჯდომარე                              
41 25 კაზარ კაზარიან კომისიის მდივანი                                  
41 25 ირინე ქაროსანიძე კომისიის წევრი                                    
41 25 ოფელია მანანიან კომისიის წევრი                                    
41 25 აშოტ გარსლიან კომისიის წევრი                                    
41 25 ნუნუფარ კაკოსიან კომისიის წევრი                                    
41 25 ანდრანიკ წარუკიან კომისიის წევრი                                    
41 25 კაიწერ პალოიან კომისიის წევრი                                    
41 25 გრიგორ გაბოიან კომისიის წევრი                                    
41 25 ნუნე კატიკიან კომისიის წევრი                                    
41 25 აკოპ სანოსიან კომისიის წევრი                                    
41 25 მანუკ სანოსიან კომისიის წევრი                                    
41 25 ნერსეს პალოიან მოადგილე                                          

41 26 ვენერა სანოსიან კომისიის თავმჯდომარე                              
41 26 ლია ტონოიან კომისიის მდივანი                                  
41 26 მარინა ებანოიძე კომისიის წევრი                                    
41 26 ჰერმინე ელოიან კომისიის წევრი                                    
41 26 იზოლდა ვახტანგიშვილი კომისიის წევრი                                    
41 26 გოჰარიკ ჩოგანდარიან კომისიის წევრი                                    
41 26 ანატოლი ნორსოიან კომისიის წევრი                                    

41 26 ლიუდმილა ქოლიან კომისიის წევრი                                    
41 26 წოვინარ ბაბოიან კომისიის წევრი                                    
41 26 მარიამ კარახანიან კომისიის წევრი                                    
41 26 სუსანნა კირაკოსიან კომისიის წევრი                                    
41 26 რაზმიკ სოგოიან კომისიის წევრი                                    
41 26 ნარინე პაპაზიან მოადგილე                                          

41 27 კარაპეტ ზაკარიან კომისიის თავმჯდომარე                              
41 27 არშალუის აგდჟოიან კომისიის მდივანი                                  
41 27 ბელჰამი ჯიბღაშვილი კომისიის წევრი                                    
41 27 სარკის ზაკარიან კომისიის წევრი                                    
41 27 ლაურა ზურნაჯიან კომისიის წევრი                                    
41 27 ხაჩატურ კიურეღიან კომისიის წევრი                                    
41 27 აღვან სანოსიან კომისიის წევრი                                    
41 27 კამო მკოიან კომისიის წევრი                                    
41 27 არმან აგდჟოიან კომისიის წევრი                                    



41 27 ვაგრამ დალიბალტიან კომისიის წევრი                                    
41 27 არგამ კალიჯიან კომისიის წევრი                                    
41 27 მაკსიმ პიდჟიკიან კომისიის წევრი                                    
41 27 გარნიკ ზურნაჯიან მოადგილე                                          

41 28 სეირან წარუკიან კომისიის თავმჯდომარე                              
41 28 ოვანეს წარუკიან კომისიის მდივანი                                  
41 28 ნათია ჩარგაზია კომისიის წევრი                                    
41 28 სამველ წარუკიან კომისიის წევრი                                    
41 28 აშოტ ჰოვჰანნესიან კომისიის წევრი                                    
41 28 ლუიზა ირიციან კომისიის წევრი                                    
41 28 არამ ხაჩატრიან კომისიის წევრი                                    
41 28 ლერნიკ წარუკიან კომისიის წევრი                                    
41 28 ვაჩაკან ბასენციან კომისიის წევრი                                    
41 28 რიტა ეღოიან კომისიის წევრი                                    

41 28 სიუზანნა ოგანესიან-გევორგიან კომისიის წევრი                                    
41 28 ედგარ წარუკიან კომისიის წევრი                                    
41 28 გარნიკ წარუკიან მოადგილე                                          

41 29 ედიკ ლევანიან კომისიის თავმჯდომარე                              
41 29 რუბენ მურადიან კომისიის მდივანი                                  
41 29 ეთერი ჯაჯანიძე კომისიის წევრი                                    
41 29 ლევონ ჩივჩიან კომისიის წევრი                                    
41 29 თათულ ისპირიან კომისიის წევრი                                    
41 29 ანუშ ჩივჩიან კომისიის წევრი                                    
41 29 არტაკ ხნკოიან კომისიის წევრი                                    
41 29 ნერსეს მურადიან კომისიის წევრი                                    
41 29 ლიანა ლევანოვა კომისიის წევრი                                    
41 29 კიმა პალიან კომისიის წევრი                                    
41 29 ეგორ პოლოიან კომისიის წევრი                                    
41 29 ანატოლი ჩივჩიან კომისიის წევრი                                    
41 29 ფლორა ჩივჩიან მოადგილე                                          

41 30 რობერტ კიურეღიან კომისიის თავმჯდომარე                              
41 30 მანუშაკ მარკოსიან კომისიის მდივანი                                  
41 30 მეგი ყაველაშვილი კომისიის წევრი                                    
41 30 კარინე არაქელიან კომისიის წევრი                                    
41 30 გოარიკ მკრტჩიან კომისიის წევრი                                    



41 30 იუგაბერ კარსლიან კომისიის წევრი                                    
41 30 სიმონ სანოსიან კომისიის წევრი                                    
41 30 ვაჩიკ გიგოლიან კომისიის წევრი                                    
41 30 მანუკ არაკელიან კომისიის წევრი                                    
41 30 გვიდონ აროიან კომისიის წევრი                                    
41 30 გიგოლ ვარტანიან კომისიის წევრი                                    
41 30 არტურ სააკიან კომისიის წევრი                                    
41 30 ვალერიკ ბეზოიან მოადგილე                                          

41 31 არაიკ ანტონიან კომისიის თავმჯდომარე                              
41 31 არევიკ კულახსზიან კომისიის მდივანი                                  
41 31 იზოლდა გივიაშვილი კომისიის წევრი                                    
41 31 ანდრეას მელტონიან კომისიის წევრი                                    
41 31 ვლადიმირ დარბინიან კომისიის წევრი                                    
41 31 მარტინ ზალალიან კომისიის წევრი                                    
41 31 გრიგორ დავთიან კომისიის წევრი                                    
41 31 ვარაზდატ ისპირიან კომისიის წევრი                                    
41 31 ვრეჟ არუტიუნიან კომისიის წევრი                                    
41 31 ვარტან კიურეღიან კომისიის წევრი                                    
41 31 საჰაკ ღაპლანიან კომისიის წევრი                                    
41 31 ჟირაირ შაჰბეკიან კომისიის წევრი                                    
41 31 ლიუბოვ ანტონიან მოადგილე                                          

41 32 ნორაირ ჩაპანიან კომისიის თავმჯდომარე                              
41 32 პატვაკან ღუიუმჩიან კომისიის მდივანი                                  
41 32 ნინო ასათიანი კომისიის წევრი                                    
41 32 გევორკ ჩარბუდაგიან კომისიის წევრი                                    
41 32 არტურიკ ტერტერიან კომისიის წევრი                                    
41 32 გალუსტ ზოროღლიან კომისიის წევრი                                    
41 32 პოღოს მადოიან კომისიის წევრი                                    
41 32 დავიდ მადოიან კომისიის წევრი                                    
41 32 ნორიკ აგაიან კომისიის წევრი                                    
41 32 დერენიკ ალვანჯიან კომისიის წევრი                                    
41 32 არკადი აღაიან კომისიის წევრი                                    
41 32 ფელიქს ბაბაჯანიან კომისიის წევრი                                    
41 32 ოვსეპ ტერტერიან მოადგილე                                          

41 33 არტურ პნჯოიან კომისიის თავმჯდომარე                              
41 33 ვიკტორ არაქელიან კომისიის მდივანი                                  



41 33 ხათუნა კლაუ კომისიის წევრი                                    
41 33 მარიეტა გრიგორიან კომისიის წევრი                                    
41 33 მკრტიჩ მადოიან კომისიის წევრი                                    
41 33 გარიკ არზუმანიან კომისიის წევრი                                    
41 33 ვალიკო მკრტჩიან კომისიის წევრი                                    
41 33 მნაცაკან კუნჯულიან კომისიის წევრი                                    
41 33 მელს კაზარიან კომისიის წევრი                                    
41 33 ჟირაირ კურკჩიან კომისიის წევრი                                    
41 33 ლიოვა მადოიან კომისიის წევრი                                    
41 33 თათევოს ქურქჩიან კომისიის წევრი                                    
41 33 რაფი სიმონიან მოადგილე                                          

41 34 ედმონდ კარაპეტიან კომისიის თავმჯდომარე                              
41 34 არუსიაკ უსტიან კომისიის მდივანი                                  
41 34 ნათია ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
41 34 ამირან მანუკიან კომისიის წევრი                                    
41 34 ნინა ქთოიან კომისიის წევრი                                    
41 34 ანდრანიკ ქსპოიან კომისიის წევრი                                    
41 34 ართურ შაშვერდიან კომისიის წევრი                                    
41 34 ხათუნა ხითაროვი კომისიის წევრი                                    
41 34 არუსიაკ ავაკიან კომისიის წევრი                                    
41 34 იაშა ეზეკიან კომისიის წევრი                                    
41 34 არშალუის კარაპეტიან კომისიის წევრი                                    
41 34 არუსიაკ მარაბიან კომისიის წევრი                                    
41 34 ლიუბა კარაპეტიან მოადგილე                                          

41 35 ვაან აროიან კომისიის თავმჯდომარე                              
41 35 ლამარა გრკიკიან კომისიის მდივანი                                  
41 35 რუსუდანი ბაღაშვილი კომისიის წევრი                                    
41 35 ოვანეს მარიკიან კომისიის წევრი                                    
41 35 კარინე გრიგორიან კომისიის წევრი                                    
41 35 ნორვარტ ბაღოიან კომისიის წევრი                                    
41 35 არმენ ღაზარიან კომისიის წევრი                                    
41 35 ლიზა გრკიკიან კომისიის წევრი                                    
41 35 ბაგრატიონ გომციან კომისიის წევრი                                    
41 35 ვლადიმირ ვარდანიან კომისიის წევრი                                    
41 35 ალვარდ თათარიან კომისიის წევრი                                    
41 35 არშაკ მკოიან კომისიის წევრი                                    
41 35 არარატ ეგნატოსიან მოადგილე                                          



41 36 ვარაზდატ კარაპეტიან კომისიის თავმჯდომარე                              
41 36 რობერტ კარაპეტიან კომისიის მდივანი                                  
41 36 იაკობ სულაძე კომისიის წევრი                                    
41 36 ოგანეს კარსლიან კომისიის წევრი                                    
41 36 ნათელა ტერტერიან კომისიის წევრი                                    
41 36 სილვა კსპოიან კომისიის წევრი                                    
41 36 გოარიკ კობელიან კომისიის წევრი                                    
41 36 გენრიკ მელტონიან კომისიის წევრი                                    
41 36 ვოლოდია კირაკოსიან კომისიის წევრი                                    
41 36 სიმონ მელდონიან კომისიის წევრი                                    
41 36 სურენ მელდონიან კომისიის წევრი                                    
41 36 თერმინე მელტონიან კომისიის წევრი                                    
41 36 ლიოვა კობელიან მოადგილე                                          

43 1 კახაბერ ისაკაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
43 1 მაია ლობჯანიძე კომისიის მდივანი                                  
43 1 ნინო მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
43 1 ირინე ლებანიძე კომისიის წევრი                                    
43 1 რუსიკო ბუგიანიშვილი კომისიის წევრი                                    
43 1 ლალი ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
43 1 ელზა ჩაგელიშვილი კომისიის წევრი                                    
43 1 მანანა ბერუჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
43 1 თამარ კერესელიძე კომისიის წევრი                                    
43 1 ეკატერინე რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
43 1 თამარ ლობჯანიძე მოადგილე                                          

43 2 გელა მეტრეველი კომისიის თავმჯდომარე                              
43 2 ირმა ჩიხრაძე კომისიის მდივანი                                  
43 2 ნონა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
43 2 ნინო ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
43 2 თამარ ისაკაძე კომისიის წევრი                                    
43 2 თამარ ლობჯანიძე კომისიის წევრი                                    
43 2 ირინე მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
43 2 ლელა ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
43 2 დალი ისაკაძე კომისიის წევრი                                    
43 2 გივი კაკრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
43 2 ლარისა ჟორჟოლიანი კომისიის წევრი                                    
43 2 ნაიკო რაზმაძე კომისიის წევრი                                    



43 2 სერგო ლობჯანიძე მოადგილე                                          

43 3 ვლადიმერ ჩლაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
43 3 ნანა ჭელიძე კომისიის მდივანი                                  
43 3 მზეხათუნა გრძელიძე კომისიის წევრი                                    
43 3 იზოლდა კერვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
43 3 გიორგი ისაკაძე კომისიის წევრი                                    
43 3 თამარი აგლაძე კომისიის წევრი                                    
43 3 ზივერი კახეთელიძე კომისიის წევრი                                    
43 3 ენგიოზ ბუხრაშვილი კომისიის წევრი                                    
43 3 ავთანდილ ორდინიძე კომისიის წევრი                                    
43 3 ნარი პეტრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
43 3 ბაკურ ხაკიანი კომისიის წევრი                                    
43 3 კობა ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
43 3 სიმონ კერვალიშვილი მოადგილე                                          

43 4 ლარისა ხარებაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
43 4 გოჩა ბიჭაშვილი კომისიის მდივანი                                  
43 4 ციური დვალიძე კომისიის წევრი                                    
43 4 მარიამ ბეთხოშვილი კომისიის წევრი                                    
43 4 არკადი ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
43 4 თენგიზი ბიჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
43 4 რამაზ ბიჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
43 4 დესპინე გრძელიშვილი კომისიის წევრი                                    
43 4 ნოდარ ბეთხოშვილი კომისიის წევრი                                    
43 4 მზია ბერიშვილი კომისიის წევრი                                    
43 4 იასონ ბიძიშვილი კომისიის წევრი                                    
43 4 ჯოტო ბიჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
43 4 მაია გრიგოლიშვილი მოადგილე                                          

43 5 ხათუნა ტყეშელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
43 5 თეა გოგრიჭიანი კომისიის მდივანი                                  
43 5 ზურაბ ჩიხრაძე კომისიის წევრი                                    
43 5 დავით მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
43 5 ბაგრატ მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
43 5 მერაბი მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
43 5 ნათია ჩიხრაძე კომისიის წევრი                                    
43 5 მალხაზ მეტრეველი კომისიის წევრი                                    



43 5 ალექსანდრე მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
43 5 ვლადიმერ მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
43 5 ქეთო მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
43 5 ნელი ჩიხრაძე მოადგილე                                          

43 6 ელენე გოშაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
43 6 მაია გორდეზიანი კომისიის მდივანი                                  
43 6 გიორგი ბენდიანიშვილი კომისიის წევრი                                    
43 6 მაყვალა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
43 6 ჯემალი ლებანიძე კომისიის წევრი                                    
43 6 მარიკა ლებანიძე კომისიის წევრი                                    
43 6 ივანე ისკანდარაშვილი კომისიის წევრი                                    
43 6 ლალა დევდარიანი კომისიის წევრი                                    
43 6 დავით გოშაძე კომისიის წევრი                                    
43 6 ვაჟა გოშაძე კომისიის წევრი                                    
43 6 ნაზიკო მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
43 6 დავითი ცეცაძე კომისიის წევრი                                    
43 6 ნათელა ფეიქრიშვილი მოადგილე                                          

43 7 მინდია სხირტლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
43 7 ვარდო გუგეშაშვილი კომისიის მდივანი                                  
43 7 ბათლომე სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    
43 7 მარგალიტა სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    
43 7 ვალერი ჩიხრაძე კომისიის წევრი                                    
43 7 იაგორ სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    

43 7 ალექსანდრე სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    
43 7 ლამარა სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    
43 7 ნატო ბეშიძე კომისიის წევრი                                    
43 7 მარიამ გიორგობიანი კომისიის წევრი                                    
43 7 თამარ გოგრიჭიანი კომისიის წევრი                                    
43 7 ავთანდილ მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
43 7 ნოდარ სხირტლაძე მოადგილე                                          

43 8 დავით ბერელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
43 8 ლია მეშვილდიშვილი კომისიის მდივანი                                  
43 8 მაყვალა ბენდიანიშვილი კომისიის წევრი                                    
43 8 ლელა შერაზადიშვილი კომისიის წევრი                                    



43 8 მაკა ჯანგველაძე კომისიის წევრი                                    
43 8 რუსუდან ლებანიძე კომისიის წევრი                                    
43 8 ხათუნა გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
43 8 ლია ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
43 8 ცარო გობეჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
43 8 ნინო ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
43 8 სოფიო ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
43 8 მირიან მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
43 8 ინგა ბაკურაძე მოადგილე                                          

43 9 ნაირა გორდეზიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
43 9 მაკა შერაზადიშვილი კომისიის მდივანი                                  
43 9 მაგული გუგეშაშვილი კომისიის წევრი                                    
43 9 ტარიელი ბერელიძე კომისიის წევრი                                    
43 9 ნონა აბესალაშვილი კომისიის წევრი                                    
43 9 მერაბ გუგეშაშვილი კომისიის წევრი                                    
43 9 სტელა ბერელიძე კომისიის წევრი                                    
43 9 გია გუგეშაშვილი კომისიის წევრი                                    
43 9 ნონა ბერელიძე კომისიის წევრი                                    

43 9 თამილა
ღუღუნიშვილი_ბერე
ლიძე კომისიის წევრი                                    

43 9 გოჩა ჩარკვიანი კომისიის წევრი                                    
43 9 ბეგლარი ხიდეშელი კომისიის წევრი                                    
43 9 ავთანდილ ხიდეშელი მოადგილე                                          

43 10 მანანა მაისურაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
43 10 ნაიკო ციხისელი კომისიის მდივანი                                  
43 10 ცირა მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
43 10 რუსუდანი კერვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
43 10 ვერა რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
43 10 ხათო არჩვაძე კომისიის წევრი                                    
43 10 რიტა ბერიშვილი კომისიის წევრი                                    
43 10 დარეჯან კერვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
43 10 თამარ დევიძე კომისიის წევრი                                    
43 10 მანანა კანთელაძე კომისიის წევრი                                    
43 10 ლუიზა როსნაძე კომისიის წევრი                                    
43 10 თინათინ ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
43 10 ზურაბ კერვალიშვილი მოადგილე                                          



43 11 ნაირა მეტრეველი კომისიის თავმჯდომარე                              
43 11 მზია მეტრეველი კომისიის მდივანი                                  
43 11 გიორგი მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
43 11 ნუნუ მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
43 11 ნოდარ კობახიძე კომისიის წევრი                                    
43 11 ომარ მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
43 11 სოფიო გუგეშაშვილი კომისიის წევრი                                    
43 11 ქეთევან გობეჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
43 11 მედეა გოცირიძე კომისიის წევრი                                    
43 11 თამარ ლობჯანიძე კომისიის წევრი                                    
43 11 მერი მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
43 11 თამარ მეტრეველი მოადგილე                                          

43 12 იზოლდა მაისურაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
43 12 ნათელა კობახიძე კომისიის მდივანი                                  
43 12 ელეონორა ლობჯანიძე კომისიის წევრი                                    
43 12 გიორგი გუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
43 12 დალი გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
43 12 ნინო ორდინიძე კომისიის წევრი                                    
43 12 გრიგოლ რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
43 12 ომარ გოგლიძე კომისიის წევრი                                    
43 12 ნინო გავაშელი კომისიის წევრი                                    
43 12 თეიმურაზ მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
43 12 რეზო ქაფიანიძე კომისიის წევრი                                    
43 12 ზაირა დათეშიძე მოადგილე                                          

43 13 მერაბ ტაბუცაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
43 13 თინათინ გაგნიძე კომისიის მდივანი                                  
43 13 გიორგი ბერიშვილი კომისიის წევრი                                    
43 13 გიორგი სულაძე კომისიის წევრი                                    
43 13 ბექა ჯელაძე კომისიის წევრი                                    
43 13 ნინო ლებანიძე კომისიის წევრი                                    
43 13 ნონა მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
43 13 თენგიზ სულაძე კომისიის წევრი                                    
43 13 მარინე ანასაშვილი კომისიის წევრი                                    
43 13 ლალი ერაძე კომისიის წევრი                                    
43 13 ზაირა ორდინიძე კომისიის წევრი                                    
43 13 ლიანა ტაბუცაძე კომისიის წევრი                                    



43 13 ლევან სულაძე მოადგილე                                          

43 14 მანანა გრძელიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
43 14 ნადია გძელიშვილი კომისიის მდივანი                                  
43 14 ნანი გრძელიშვილი კომისიის წევრი                                    
43 14 თამარი ნადირაშვილი კომისიის წევრი                                    
43 14 დარეჯან აბაიშვილი კომისიის წევრი                                    
43 14 ნანული მორჩაძე კომისიის წევრი                                    
43 14 ნათელა კანთელაძე კომისიის წევრი                                    
43 14 ნინო მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
43 14 სოფიო გობეჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
43 14 ნათელა ერისთავი კომისიის წევრი                                    
43 14 ლაური ჩიღვინაძე კომისიის წევრი                                    
43 14 მალხაზი ნადირაშვილი მოადგილე                                          

43 15 ცისანა არჩვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
43 15 ლელა ჯაფარიძე კომისიის მდივანი                                  
43 15 ენგული მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
43 15 რუსუდანი ჩიკვაიძე კომისიის წევრი                                    
43 15 ბაჩანა მარკოიშვილი კომისიის წევრი                                    
43 15 გიორგი ორდინიძე კომისიის წევრი                                    
43 15 ნათელა ჩიხრაძე კომისიის წევრი                                    
43 15 ირინე მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
43 15 მაია მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
43 15 რუსუდან ქაფიანიძე კომისიის წევრი                                    
43 15 ცარინა ჩალაძე კომისიის წევრი                                    
43 15 ეკატერინე ციხისელი კომისიის წევრი                                    
43 15 დავითი სამხარაძე მოადგილე                                          

43 16 ემზარი გავაშელიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
43 16 ნუნუ ლობჯანიძე კომისიის მდივანი                                  
43 16 ნელი გობეჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
43 16 მზია გავაშელიშვილი კომისიის წევრი                                    
43 16 მალაქია გობეჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
43 16 სოფიო ალხიძე კომისიის წევრი                                    
43 16 გიორგი გოგრიჭიანი კომისიის წევრი                                    
43 16 თეიმურაზ გავაშელიშვილი კომისიის წევრი                                    
43 16 გელა გავაშელი კომისიის წევრი                                    
43 16 ნატო გაგოშიძე კომისიის წევრი                                    



43 16 ზურაბ გოგრიჭიანი კომისიის წევრი                                    
43 16 თინათინი ლობჯანიძე კომისიის წევრი                                    
43 16 ალბერტ ლობჯანიძე მოადგილე                                          

43 17 ცისანა ბერელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
43 17 ირინა ლობჯანიძე კომისიის მდივანი                                  
43 17 მაია ჩიხრაძე კომისიის წევრი                                    
43 17 ფატმან ჩიკვილაძე კომისიის წევრი                                    
43 17 ეკატერინე ჩალაძე კომისიის წევრი                                    
43 17 გიგო გობეჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
43 17 გულიზა გობეჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
43 17 ლია ბურდილაძე კომისიის წევრი                                    
43 17 გიორგი კერესელიძე კომისიის წევრი                                    
43 17 ლია კობახიძე კომისიის წევრი                                    
43 17 ქეთევან ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
43 17 ელზა ხუგაშვილი კომისიის წევრი                                    
43 17 ლევანი მეტრეველი მოადგილე                                          

43 18 გიორგი გოგლიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
43 18 ნანა მოდებაძე კომისიის მდივანი                                  
43 18 ჯულეტა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
43 18 ნათელა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
43 18 ნანა ბურდილაძე კომისიის წევრი                                    
43 18 მარინა კობახიძე კომისიის წევრი                                    
43 18 ნინო ქოჩლაძე კომისიის წევრი                                    
43 18 იულია ქოჩლაძე კომისიის წევრი                                    
43 18 ნანა გოგლიძე კომისიის წევრი                                    
43 18 ლეილა ციხისელი კომისიის წევრი                                    
43 18 ომარ ხვედელიანი კომისიის წევრი                                    
43 18 ბონდო ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
43 18 დარეჯან ლობჯანიძე მოადგილე                                          

43 19 ევა დაუშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
43 19 დალი ჯოხაძე კომისიის მდივანი                                  
43 19 ნათელა ყავლაშვილი კომისიის წევრი                                    
43 19 დავით გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
43 19 მზია გვიმრაძე კომისიის წევრი                                    
43 19 ოთარი გლოველი კომისიის წევრი                                    
43 19 ლენა გვიმრაძე კომისიის წევრი                                    



43 19 ნინო ბერუჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
43 19 სალომე გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
43 19 ია დაუშვილი კომისიის წევრი                                    
43 19 ბორის სულთანიშვილი კომისიის წევრი                                    
43 19 რუსუდან შუკაკიძე კომისიის წევრი                                    
43 19 იზა გაგნიძე მოადგილე                                          

43 20 მარინა მაისურაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
43 20 ნათელა მაისურაძე კომისიის მდივანი                                  
43 20 ბადრი საბანაძე კომისიის წევრი                                    
43 20 ომარ დვალიძე კომისიის წევრი                                    
43 20 ტარიელ გოგლიძე კომისიის წევრი                                    
43 20 შორენა მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
43 20 დათუნა ლობჯანიძე კომისიის წევრი                                    
43 20 ჯუმბერ კობერიძე კომისიის წევრი                                    

43 20 კონსტანტინე გამყრელიძე კომისიის წევრი                                    
43 20 მანანა კინწურაშვილი კომისიის წევრი                                    
43 20 თამილა ტაბუცაძე–დვალიძე კომისიის წევრი                                    
43 20 ნინო ციხისელი კომისიის წევრი                                    
43 20 ტელმან ფხალაძე მოადგილე                                          

43 21 მედიკო მაისურაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
43 21 ლეილა ჩიხრაძე კომისიის მდივანი                                  
43 21 პაატა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    

43 21 ვლადიმერი გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
43 21 მზია მეშვილდიშვილი კომისიის წევრი                                    
43 21 საშა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
43 21 თამილა ჯიშკარიანი კომისიის წევრი                                    
43 21 ფატმან რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
43 21 ნათია გავაშელიშვილი კომისიის წევრი                                    
43 21 ლეილა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
43 21 ლილი მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
43 21 მურმან მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
43 21 ხათო მიმინოშვილი მოადგილე                                          

43 22 იზოლდა მაისურაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
43 22 ცისანა მაისურაძე კომისიის მდივანი                                  



43 22 თინათინ მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
43 22 როსტომი მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
43 22 გივი მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
43 22 ცაცა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
43 22 ცისანა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    

43 22 ალექსანდრე მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
43 22 პაატა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
43 22 ეკატერინე მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
43 22 თამარა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
43 22 ირაკლი მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
43 22 ელიზბარი მაისურაძე მოადგილე                                          

43 23 ნუნუ ლომსიანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
43 23 თამარ რეხვიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
43 23 ნათელა გოგრიჭიანი კომისიის წევრი                                    
43 23 ელისო სულთანიშვილი კომისიის წევრი                                    
43 23 მახარე რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
43 23 ელზა რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
43 23 ვახტანგ ჩაგელიშვილი კომისიის წევრი                                    
43 23 ელისო მახარაშვილი კომისიის წევრი                                    
43 23 ტერეზა რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
43 23 შორენა რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
43 23 თეა ჩაგელიშვილი კომისიის წევრი                                    
43 23 ნიკოლოზი ჩაგელიშვილი კომისიის წევრი                                    
43 23 თეონა რეხვიაშვილი მოადგილე                                          

44 1 ეფრემ ბეშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
44 1 ციური ჯაფარიძე კომისიის მდივანი                                  
44 1 ნაირა გოგრიჭიანი კომისიის წევრი                                    
44 1 ლალი მაისაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 1 ცაცო ბეშიძე კომისიის წევრი                                    
44 1 ხათუნა ბეშიძე კომისიის წევრი                                    
44 1 ნუნუ ჩალაძე კომისიის წევრი                                    
44 1 ოთარ ჯელაძე კომისიის წევრი                                    
44 1 ეკა კანთელაძე კომისიის წევრი                                    
44 1 ნესტანი რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 1 ხათუნა ჩალაძე კომისიის წევრი                                    
44 1 ზაქარია ჯელაძე კომისიის წევრი                                    



44 1 ჯუმბერ ჩალაძე მოადგილე                                          

44 2 კახაბერ რეხვიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
44 2 ზოია ხუციშვილი კომისიის მდივანი                                  
44 2 მურმან ტოროშელიძე კომისიის წევრი                                    
44 2 ნათელა მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
44 2 მარიამ ჩალაძე კომისიის წევრი                                    
44 2 ლილი ბეშიძე კომისიის წევრი                                    
44 2 ლელა ვაწაძე კომისიის წევრი                                    
44 2 ავთანდილ მელაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 2 ნესტან აპუსიდის კომისიის წევრი                                    
44 2 ჯანგული ლობჯანიძე კომისიის წევრი                                    
44 2 ციური მელაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 2 დარეჯან ნიავაძე კომისიის წევრი                                    
44 2 ვასილ ლობჯანიძე მოადგილე                                          

44 3 ეკატერინე კიბაბიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
44 3 ინგა მელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
44 3 მაია გიორგობიანი კომისიის წევრი                                    
44 3 მანანა გოგობერიშვილი კომისიის წევრი                                    
44 3 რამაზ მელაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 3 მაია შარაბიძე კომისიის წევრი                                    
44 3 მაკა ჯელაძე კომისიის წევრი                                    
44 3 გოჩა ნატმელაძე კომისიის წევრი                                    
44 3 ვლადიმერ გოგობერიშვილი კომისიის წევრი                                    
44 3 იაგო გოგობერიშვილი კომისიის წევრი                                    
44 3 ინგა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
44 3 რამაზ მელაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 3 ასმათი ხიდეშელი მოადგილე                                          

44 4 სოფიო მაჭანკალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
44 4 ხათუნა გიორგობიანი კომისიის მდივანი                                  
44 4 ქეთევან ღუდუმიძე კომისიის წევრი                                    
44 4 ინგა მაისაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 4 ნაზიკო ნიკოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 4 ირინე ბარსონიძე კომისიის წევრი                                    
44 4 მზია მაჭანკალაძე კომისიის წევრი                                    
44 4 ციცინო სვანი კომისიის წევრი                                    
44 4 ნინო გელაშვილი კომისიის წევრი                                    



44 4 ეკა გიორგობიანი კომისიის წევრი                                    
44 4 ირაკლი კერვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
44 4 ლამზირა ომანიძე კომისიის წევრი                                    
44 4 ეთერ გოგობერიშვილი მოადგილე                                          

44 5 ბეჟან დარახველიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
44 5 მერი ბაზაშვილი კომისიის მდივანი                                  
44 5 მარეხ ჭონიაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 5 ნინო ჭიჭინაძე კომისიის წევრი                                    
44 5 შორენა ჭარბაძე კომისიის წევრი                                    
44 5 ანნა ქევანაშვილი კომისიის წევრი                                    

44 5 ალექსანდრე ქემოკლიძე კომისიის წევრი                                    
44 5 ნინო თომაძე კომისიის წევრი                                    
44 5 თამარ ღოლოძე კომისიის წევრი                                    
44 5 მადონა კობახიძე კომისიის წევრი                                    
44 5 გვანცა ტურძილაძე კომისიის წევრი                                    
44 5 თამარ ქევანაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 5 ციცინო სოხაძე მოადგილე                                          

44 6 ინგა ბეშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
44 6 ნათია სანებლიძე კომისიის მდივანი                                  
44 6 დავით ნასარიძე კომისიის წევრი                                    
44 6 ნანული სამუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 6 ელისო ქურციკიძე კომისიის წევრი                                    
44 6 ბორის გეწაძე კომისიის წევრი                                    
44 6 ფრიდონი გეწაძე კომისიის წევრი                                    
44 6 ნანული გოგობერიშვილი კომისიის წევრი                                    
44 6 ნატო გაგოშიძე კომისიის წევრი                                    
44 6 ანა გეწაძე კომისიის წევრი                                    
44 6 დარეჯან დალაქიშვილი კომისიის წევრი                                    
44 6 ავთანდილ მესხაძე კომისიის წევრი                                    
44 6 ნინო კახეთელიძე მოადგილე                                          

44 7 ნატო კობერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
44 7 მარინა კობერიძე კომისიის მდივანი                                  
44 7 თეიმურაზ არსანიძე კომისიის წევრი                                    
44 7 რუსუდან ნეფარიძე კომისიის წევრი                                    
44 7 ზურაბ ნასარიძე კომისიის წევრი                                    



44 7 ავთანდილ ხიდურელი კომისიის წევრი                                    
44 7 ფიქრია სირაძე კომისიის წევრი                                    
44 7 ნატო ქემოკლიძე კომისიის წევრი                                    
44 7 ბექა კობერიძე კომისიის წევრი                                    
44 7 ქეთევან კუბლაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 7 ამირან ფონჯავიძე კომისიის წევრი                                    
44 7 თინა ჩიღვინაძე კომისიის წევრი                                    
44 7 ინგა ჯებაშვილი მოადგილე                                          

44 8 დიმიტრი დავლიანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
44 8 ლალი ბედელაძე კომისიის მდივანი                                  
44 8 თამარ არჩვაძე კომისიის წევრი                                    
44 8 რევაზ მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
44 8 ავთანდილ არჩვაძე კომისიის წევრი                                    
44 8 მიხეილ მაჩაიძე კომისიის წევრი                                    
44 8 ნინო ჯებაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 8 ნატა ნეფარიძე კომისიის წევრი                                    
44 8 ზვიად გიორგობიანი კომისიის წევრი                                    
44 8 ნინო დავლიანიძე კომისიის წევრი                                    
44 8 ფრიდონ კაციტაძე კომისიის წევრი                                    
44 8 ნათია მაისაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 8 ირინა ბერიშვილი მოადგილე                                          

44 9 ტარიელ გოგსაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
44 9 ირმა მაცაბერიძე კომისიის მდივანი                                  
44 9 ესტატე გელბახიანი კომისიის წევრი                                    
44 9 გიორგი გორგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 9 მედული ჩიხრაძე კომისიის წევრი                                    
44 9 კატუშა გოგსაძე კომისიის წევრი                                    
44 9 მზეჭაბუკ სირაძე კომისიის წევრი                                    
44 9 მალხაზი გოგსაძე კომისიის წევრი                                    
44 9 ირინე მაცაბერიძე კომისიის წევრი                                    
44 9 გულნაზ გოგსაძე კომისიის წევრი                                    
44 9 გიორგი გორგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 9 რამინი მაცაბერიძე კომისიის წევრი                                    
44 9 ელგუჯა ჩიხრაძე მოადგილე                                          

44 10 ოლეგ ბაციკაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
44 10 თეა ლაშხი კომისიის მდივანი                                  



44 10 ლევანი კობახიძე კომისიის წევრი                                    
44 10 შაზირა გოგსაძე კომისიის წევრი                                    
44 10 ვაჟა ენუქიძე კომისიის წევრი                                    
44 10 გურამი გორგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 10 ჯამბულ ჯებაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 10 როსტომ გორგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 10 ზოია ენუქიძე კომისიის წევრი                                    
44 10 თეონა მაცაბერიძე კომისიის წევრი                                    
44 10 ნონა ღუდუმიძე კომისიის წევრი                                    
44 10 ჯამბულ ჯავახიძე კომისიის წევრი                                    
44 10 მარინა ლაშხი მოადგილე                                          

44 11 ბეჟან გურგენიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
44 11 ნანი ავალიანი კომისიის მდივანი                                  
44 11 მაია კაციტაძე კომისიის წევრი                                    
44 11 ბესიკ ტაბუცაძე კომისიის წევრი                                    
44 11 ლია ყრუაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 11 გიზო გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
44 11 მზევინარ აბუთიძე კომისიის წევრი                                    
44 11 ირინა დავლიანიძე კომისიის წევრი                                    
44 11 ნანა აბუთიძე კომისიის წევრი                                    
44 11 ნათია სახელაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 11 ციცინო სოხაძე კომისიის წევრი                                    
44 11 თეა ქარაზანაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 11 ზურაბ კაციტაძე მოადგილე                                          

44 12 მარინა ფოფხაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
44 12 ინაზა მუსერიძე კომისიის მდივანი                                  
44 12 ზინაიდა ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
44 12 თამაზ ჩიღვინაძე კომისიის წევრი                                    
44 12 ნესტან ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
44 12 ლელა გაბრიჭიძე კომისიის წევრი                                    
44 12 დავით ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
44 12 ელბერდი კაციტაძე კომისიის წევრი                                    
44 12 გოჩა დონაძე კომისიის წევრი                                    
44 12 დარეჯან ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
44 12 ფიქრია მუსერიძე კომისიის წევრი                                    
44 12 ნუგზარ ჭიჭინაძე კომისიის წევრი                                    
44 12 მაია ფაცია მოადგილე                                          



44 13 მანანა აბუთიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
44 13 მაია ცაგურიშვილი კომისიის მდივანი                                  
44 13 მთვარისა ქართველიშვილი კომისიის წევრი                                    
44 13 იგორ აბუთიძე კომისიის წევრი                                    
44 13 ქეთინო ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
44 13 მარიამი დონაძე კომისიის წევრი                                    
44 13 გივი ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
44 13 მარინა კაცაძე კომისიის წევრი                                    
44 13 ეკა აბუთიძე კომისიის წევრი                                    
44 13 ელისო აბუთიძე კომისიის წევრი                                    
44 13 რეზო დალაქიშვილი კომისიის წევრი                                    
44 13 მარიამ ვაჩაძე კომისიის წევრი                                    
44 13 მზია აბუთიძე მოადგილე                                          

44 14 თენგიზ ბაზიერიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
44 14 თეა რაზმაძე კომისიის მდივანი                                  
44 14 სოფიკო პეტრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 14 ფრიდონ თომაძე კომისიის წევრი                                    
44 14 მარინა რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 14 გიორგი დვალი კომისიის წევრი                                    
44 14 ლაშა მესხი კომისიის წევრი                                    
44 14 ანელი მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    
44 14 ციალა წულუკიძე კომისიის წევრი                                    
44 14 სალომე აბუთიძე კომისიის წევრი                                    
44 14 მამია რამინაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 14 ნატა ქურციკიძე კომისიის წევრი                                    
44 14 რამინ პეტრიაშვილი მოადგილე                                          

44 15 მანანა გურგენიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
44 15 სოფიო ვაჩაძე კომისიის მდივანი                                  
44 15 მზისერ კობახიძე კომისიის წევრი                                    
44 15 ირინე არსენიძე-კობახიძე კომისიის წევრი                                    
44 15 იამზე კობახიძე კომისიის წევრი                                    
44 15 გია ბაქრაძე კომისიის წევრი                                    
44 15 ნანა კობახიძე კომისიის წევრი                                    
44 15 შორენა გეგეშიძე კომისიის წევრი                                    
44 15 შორენა ინასარიძე კომისიის წევრი                                    
44 15 ლილი კობახიძე კომისიის წევრი                                    



44 15 თამარ შავლაძე კომისიის წევრი                                    
44 15 ლევან ფურცხვანიძე მოადგილე                                          

44 16 თამაზ ფოფხაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
44 16 ციური ბუაძე კომისიის მდივანი                                  
44 16 რუსიკო ბუაძე კომისიის წევრი                                    
44 16 იოსებ ფოფხაძე კომისიის წევრი                                    
44 16 კახაბერ უთმელიძე კომისიის წევრი                                    
44 16 ლევან მაისაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 16 ბექა ქემოკლიძე კომისიის წევრი                                    
44 16 ნოჩა ფოფხაძე კომისიის წევრი                                    
44 16 რევაზი ბუაძე კომისიის წევრი                                    
44 16 სულიკო ბუაძე კომისიის წევრი                                    
44 16 ციური ბუაძე კომისიის წევრი                                    
44 16 მაია დათეშიძე კომისიის წევრი                                    
44 16 ეთერ ფოფხაძე მოადგილე                                          

44 17 ნელი ჭელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
44 17 იზა ტოფაძე კომისიის მდივანი                                  
44 17 გულიკო რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
44 17 ირაკლი დვალი კომისიის წევრი                                    
44 17 დარეჯან რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
44 17 თამაზ არჩვაძე კომისიის წევრი                                    
44 17 ნატალია რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
44 17 მადონა ფოფხაძე კომისიის წევრი                                    
44 17 დარეჯან დვალი კომისიის წევრი                                    
44 17 ზაზა ნიკოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 17 ვაჟიკო პატარიძე კომისიის წევრი                                    
44 17 ცირა რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
44 17 ლევანი ჭელიძე მოადგილე                                          

44 18 ჯონი გეგეშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
44 18 მაკა მეტონიძე კომისიის მდივანი                                  
44 18 მზია მეტონიძე კომისიის წევრი                                    
44 18 მამუკა ჭოხონელიძე კომისიის წევრი                                    
44 18 გიორგი ქევანაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 18 გიორგი გოგორელიანი კომისიის წევრი                                    
44 18 გაიოზ სირაძე კომისიის წევრი                                    
44 18 რაინდი ჭელიძე კომისიის წევრი                                    



44 18 დავით ყიფიანი კომისიის წევრი                                    
44 18 მურად ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
44 18 ჯოტო ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
44 18 ფრიდონ ხიდეშელი კომისიის წევრი                                    
44 18 კლარა ბოჭორიშვილი მოადგილე                                          

44 19 თეიმურაზ რატიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
44 19 ლალი რატიანი კომისიის მდივანი                                  
44 19 ნათია მეტონიძე კომისიის წევრი                                    
44 19 მზია გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
44 19 ციცინო ნეფარიძე კომისიის წევრი                                    
44 19 ცისანა მუსერიძე კომისიის წევრი                                    
44 19 მარინა შაუთიძე კომისიის წევრი                                    
44 19 ლალი რატიანი კომისიის წევრი                                    
44 19 ელზა გოლოძე კომისიის წევრი                                    
44 19 ვლადიმერ მეტონიძე კომისიის წევრი                                    
44 19 ელისო მომცელიძე კომისიის წევრი                                    
44 19 თემურ შაუთიძე კომისიის წევრი                                    
44 19 ლეილა ჭელიძე მოადგილე                                          

44 20 ელისო ჯაფარიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
44 20 ნანო ჯაფარიძე კომისიის მდივანი                                  
44 20 ციცინო კერესელიძე კომისიის წევრი                                    
44 20 ვიოლეტა მხეიძე კომისიის წევრი                                    
44 20 ნინო ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
44 20 გულნაზი ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
44 20 ნინო რუსიშვილი კომისიის წევრი                                    
44 20 იამზე ლობჯანიძე კომისიის წევრი                                    
44 20 ციცინო გაბიჩვაძე კომისიის წევრი                                    
44 20 ლაშა გოგლიძე კომისიის წევრი                                    
44 20 ნინო დალაქიშვილი კომისიის წევრი                                    
44 20 ნანა მესხი კომისიის წევრი                                    
44 20 ფატი ქემოკლიძე მოადგილე                                          

44 21 გია ჯოხაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
44 21 თეა დარახველიძე კომისიის მდივანი                                  
44 21 ლამარა დარახველიძე კომისიის წევრი                                    
44 21 ნათელა ჯოხაძე კომისიის წევრი                                    
44 21 მადონა გურგენიძე კომისიის წევრი                                    



44 21 აზა ჯოხაძე კომისიის წევრი                                    
44 21 ზურაბ ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
44 21 სოფიო ჯოხაძე კომისიის წევრი                                    
44 21 ეკატირინე რატიანი კომისიის წევრი                                    
44 21 კახაბერ სურგულაძე კომისიის წევრი                                    
44 21 თამარ ჯოხაძე კომისიის წევრი                                    
44 21 ჯამბულ ჯოხაძე კომისიის წევრი                                    
44 21 იზოლდა დარახველიძე მოადგილე                                          

44 22 ამირან მურუსიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
44 22 მურთაზ ქოქოსაძე კომისიის მდივანი                                  
44 22 გიორგი მურუსიძე კომისიის წევრი                                    
44 22 ზაურ კიკვაძე კომისიის წევრი                                    
44 22 თამაზ ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
44 22 ბესარიონ მურუსიძე კომისიის წევრი                                    
44 22 ნანა კიკვაძე კომისიის წევრი                                    
44 22 მაკა აბუთიძე-გეწაძე კომისიის წევრი                                    
44 22 იაგო კიკვაძე კომისიის წევრი                                    
44 22 ბადრი მიქაუტაძე კომისიის წევრი                                    
44 22 გელა სითათაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 22 ნანა ჭელიძე მოადგილე                                          

44 23 მარინა ბუაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
44 23 ლამზირა მიქიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
44 23 იზა კიკვაძე კომისიის წევრი                                    
44 23 ნინო მიქიაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 23 შორენა ირემაძე კომისიის წევრი                                    
44 23 ხათუნა გელოვანი კომისიის წევრი                                    
44 23 ლუიზა კობახიძე კომისიის წევრი                                    
44 23 გია კიკვაძე კომისიის წევრი                                    
44 23 ელისო ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
44 23 ნინო კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
44 23 თეონა კიკვაძე კომისიის წევრი                                    
44 23 ბექა ლობჯანიძე კომისიის წევრი                                    
44 23 ბელა დოხნაძე მოადგილე                                          

44 24 კობა ჭელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
44 24 მთვარისა გაბიანი კომისიის მდივანი                                  
44 24 მზია სირაძე კომისიის წევრი                                    



44 24 სიმონ პატარიძე კომისიის წევრი                                    
44 24 ფატიმა გოგოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 24 ავთანდილ მახალდიანი კომისიის წევრი                                    
44 24 გოგა ლუხუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 24 აზა დათეშიძე-ბუაძე კომისიის წევრი                                    
44 24 ნუნუ დვალი კომისიის წევრი                                    
44 24 თინა დვალი კომისიის წევრი                                    
44 24 ავთანდილ ფოფხაძე კომისიის წევრი                                    
44 24 მერი ფოფხაძე კომისიის წევრი                                    
44 24 ლევან აბუთიძე მოადგილე                                          

44 25 ელისო წვერავა კომისიის თავმჯდომარე                              
44 25 სოფიკო ვაჩაძე კომისიის მდივანი                                  
44 25 რამაზ ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
44 25 გიორგი ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
44 25 ვასილ ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
44 25 ხათუნა ბახტაძე კომისიის წევრი                                    
44 25 ლია ბუაძე კომისიის წევრი                                    
44 25 რუსიკო ვაჩაძე კომისიის წევრი                                    
44 25 ცისანა ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
44 25 ბონდო ვახტანგაძე კომისიის წევრი                                    
44 25 გრიგოლ კობახიძე კომისიის წევრი                                    
44 25 ფიქრია კობახიძე კომისიის წევრი                                    
44 25 მზია მიქაუტაძე მოადგილე                                          

44 26 ზაალ სოხაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
44 26 ეკატერინე დვალი კომისიის მდივანი                                  
44 26 ჭაბუკ მეტონიძე კომისიის წევრი                                    
44 26 დავით მდივნიშვილი კომისიის წევრი                                    
44 26 გიორგი მაჭანკალაძე კომისიის წევრი                                    
44 26 დავით მახალდიანი კომისიის წევრი                                    
44 26 მანუჩარ მდივნიშვილი კომისიის წევრი                                    
44 26 ედიშერ იაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 26 ივანე კობახიძე კომისიის წევრი                                    
44 26 ნინო ლუხუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 26 ოთარ სოხაძე კომისიის წევრი                                    
44 26 თალიკო ბოჭორიშვილი მოადგილე                                          

44 27 ლევანი მეტონიძე კომისიის თავმჯდომარე                              



44 27 ლელა რობაქიძე კომისიის მდივანი                                  

44 27 ფიქრია გაბისიანი-უთმელიძე კომისიის წევრი                                    
44 27 ლელა ცხვედიანი კომისიის წევრი                                    
44 27 ნუგზარ დონაძე კომისიის წევრი                                    
44 27 გურგენ ლუხუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 27 ზურაბ ლომინაძე კომისიის წევრი                                    
44 27 გია ალავიძე კომისიის წევრი                                    
44 27 ირმა გაგოშიძე კომისიის წევრი                                    
44 27 დარეჯან მოწონელიძე კომისიის წევრი                                    
44 27 ელენე ნემსწვერიძე კომისიის წევრი                                    
44 27 შალვა ჭარბაძე კომისიის წევრი                                    
44 27 ხათუნა ტყეშელაშვილი მოადგილე                                          

44 28 დალი თავიდაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
44 28 ქეთევან ჯინჭარაძე კომისიის მდივანი                                  
44 28 გიორგი გაგოშიძე კომისიის წევრი                                    
44 28 მარიამ გაგოშიძე კომისიის წევრი                                    
44 28 მაია კანდელაკი კომისიის წევრი                                    
44 28 მანანა კობახიძე-გაგოშიძე კომისიის წევრი                                    
44 28 თეიმურაზ ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
44 28 ამირან ლუხუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 28 გიორგი გაბისიანი კომისიის წევრი                                    
44 28 ზოია ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
44 28 თამარ მახალდიანი კომისიის წევრი                                    
44 28 ირინე მხეიძე კომისიის წევრი                                    
44 28 ციცინო მელაშვილი მოადგილე                                          

44 29 გია ვაწაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
44 29 ნინო ვაწაძე კომისიის მდივანი                                  
44 29 გულსუდან მეფარიშვილი კომისიის წევრი                                    
44 29 ხათუნა ონაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 29 სარდიონ ვაწაძე კომისიის წევრი                                    
44 29 ინგა ჯანგიძე კომისიის წევრი                                    
44 29 მანუჩარ ჭარბაძე კომისიის წევრი                                    
44 29 ირმა ვაწაძე კომისიის წევრი                                    
44 29 ხათუნა კვახაძე კომისიის წევრი                                    
44 29 ანა ვაწაძე კომისიის წევრი                                    
44 29 ნინო რატიანი კომისიის წევრი                                    



44 29 კობა ჩაჩხიანი კომისიის წევრი                                    
44 29 ირმა ონაშვილი მოადგილე                                          

44 30 ივანე კენჭაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
44 30 ჟუჟუნა ლუხუტაშვილი კომისიის მდივანი                                  
44 30 ნათელა ჩიკვაიძე კომისიის წევრი                                    
44 30 მარიკო თვარაძე კომისიის წევრი                                    
44 30 ხათუნა გორდეზიანი კომისიის წევრი                                    
44 30 თამაზ გორგიანი კომისიის წევრი                                    
44 30 მარიამ ვაწაძე კომისიის წევრი                                    
44 30 თეონა სალუქვაძე კომისიის წევრი                                    
44 30 თამარ გოგოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 30 მელანო გორდეზიანი კომისიის წევრი                                    
44 30 ლალი სანთელაძე კომისიის წევრი                                    
44 30 თამარ ფრუიძე კომისიის წევრი                                    
44 30 სიმონ სალუქვაძე მოადგილე                                          

44 31 მაია გუგავა კომისიის თავმჯდომარე                              
44 31 მელანო გვიშიანი კომისიის მდივანი                                  
44 31 ირინა ქურციკიძე კომისიის წევრი                                    
44 31 გოგუცა გორდეზიანი კომისიის წევრი                                    
44 31 ქეთევან ცუცხაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 31 თენგიზი გორგიანი კომისიის წევრი                                    
44 31 ნინო სალუქვაძე კომისიის წევრი                                    
44 31 ბელა აბუთიძე კომისიის წევრი                                    
44 31 მარინა ქვათაძე კომისიის წევრი                                    
44 31 ამირან ჩიკვაიძე კომისიის წევრი                                    
44 31 ნინო ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
44 31 მალხაზ სანთელაძე მოადგილე                                          

44 32 რომან დავითულიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
44 32 ლამზირა დავითულიანი კომისიის მდივანი                                  
44 32 ნესტან ცხვედიანი კომისიის წევრი                                    
44 32 მამუკა მეტონიძე კომისიის წევრი                                    
44 32 ნესტან ლეკიშვილი კომისიის წევრი                                    
44 32 გრიგოლი თომაძე კომისიის წევრი                                    
44 32 თამთა სარდანაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 32 ხათუნა გველეთიანი კომისიის წევრი                                    
44 32 ავთანდილ მეტონიძე კომისიის წევრი                                    



44 32 ირინა სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
44 32 ნარი ღოღელიანი კომისიის წევრი                                    
44 32 აკაკი ცხვედიანი კომისიის წევრი                                    
44 32 გიორგი ჯინჭარაძე მოადგილე                                          

44 33 ვახტანგ ქარაზანიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
44 33 ეკატერინე ჭელიძე კომისიის მდივანი                                  
44 33 ანა საღარაძე კომისიის წევრი                                    
44 33 ბადრი სამარგულიანი კომისიის წევრი                                    
44 33 რიჩარდ კიკვიძე კომისიის წევრი                                    
44 33 მიალინა აბაიშვილი კომისიის წევრი                                    
44 33 დავით ქარაზანაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 33 ოთარ დვალაძე კომისიის წევრი                                    
44 33 თამაზ დვალაძე კომისიის წევრი                                    
44 33 მალხაზ შავლაძე კომისიის წევრი                                    
44 33 მამუკა ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
44 33 შოთა ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
44 33 როლანდ ფარეიშვილი მოადგილე                                          

44 34 ალექსანდრე დვალი კომისიის თავმჯდომარე                              
44 34 გულნაზ ჯებაშვილი კომისიის მდივანი                                  
44 34 როდამ გიორგობიანი კომისიის წევრი                                    
44 34 დემურ გაგოშიძე კომისიის წევრი                                    
44 34 მანანა მასხარაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 34 მურმან ქველიძე კომისიის წევრი                                    
44 34 ბესიკ ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
44 34 ტარიელ გორდეზიანი კომისიის წევრი                                    
44 34 გია ბენდიანიშვილი კომისიის წევრი                                    
44 34 სულიკო გაგოშიძე კომისიის წევრი                                    
44 34 ეკატერინე მაჭანკალაძე კომისიის წევრი                                    
44 34 ნანა ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
44 34 იზოლდა გაგოშიძე მოადგილე                                          

44 35 მაია ჭოხონელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
44 35 მაკა სოხაძე კომისიის მდივანი                                  
44 35 ბეჟან სვანიძე კომისიის წევრი                                    
44 35 ბეჟან გაგოშიძე კომისიის წევრი                                    
44 35 ბექა თომაძე კომისიის წევრი                                    
44 35 გია ქემოკლიძე კომისიის წევრი                                    



44 35 ბექა სოხაძე კომისიის წევრი                                    
44 35 იამზე სოხაძე კომისიის წევრი                                    
44 35 ზურაბი გაბელაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 35 ომარ სოხაძე კომისიის წევრი                                    
44 35 თეა შავლაძე კომისიის წევრი                                    
44 35 ვახტანგ ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
44 35 მანანა ჭოხონელიძე მოადგილე                                          

44 36 მადონა დემეტრაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
44 36 ნათელა მოწონელიძე კომისიის მდივანი                                  
44 36 ვარლამ ფონაძე კომისიის წევრი                                    
44 36 თემურ ნამგალაძე კომისიის წევრი                                    
44 36 შოთა ცხვედიანი კომისიის წევრი                                    
44 36 გიორგი სარდანაშვილი კომისიის წევრი                                    
44 36 ვეფხვია ვაწაძე კომისიის წევრი                                    
44 36 ზურაბ მოწონელიძე კომისიის წევრი                                    
44 36 როსტომი ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
44 36 გიორგი მოწონელიძე კომისიის წევრი                                    
44 36 გურამ მოწონელიძე კომისიის წევრი                                    
44 36 ვალოდია რატიანი კომისიის წევრი                                    
44 36 ნუნუ ბერაძე მოადგილე                                          

44 37 მამუკი თომაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
44 37 ნანა გაგნიძე კომისიის მდივანი                                  
44 37 დალი ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
44 37 მანანა აბუთიძე კომისიის წევრი                                    
44 37 მაია ფოფხაძე კომისიის წევრი                                    
44 37 ალლა მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    
44 37 სოფიო კაციტაძე კომისიის წევრი                                    
44 37 მელანო თომაძე კომისიის წევრი                                    
44 37 ხატია გობეჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
44 37 ნინო ენუქიძე კომისიის წევრი                                    
44 37 თამაზ ნატმელაძე კომისიის წევრი                                    
44 37 თამარი ჯიშკარიანი კომისიის წევრი                                    
44 37 ტარიელ მკერვალიშვილი მოადგილე                                          

45 1 მეგი მურცხვალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
45 1 ბელა ნემსაძე კომისიის მდივანი                                  
45 1 ქეთევან გუგავა კომისიის წევრი                                    



45 1 ნინო ბურჯალიანი კომისიის წევრი                                    
45 1 ზაური ცვარიანი კომისიის წევრი                                    
45 1 ჩიტო ჩაკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
45 1 ნინო მურცხვალაძე კომისიის წევრი                                    
45 1 ნანა შკუბულიანი კომისიის წევრი                                    
45 1 ნინო ბერიძე კომისიის წევრი                                    
45 1 ნინო კვირიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
45 1 მირანდა კორძაია კომისიის წევრი                                    
45 1 იზოლდა ხვადაგიანი კომისიის წევრი                                    
45 1 მანანა გოგიძე მოადგილე                                          

45 2 ფატიმა ლეშკაშელი კომისიის თავმჯდომარე                              
45 2 ეკა ხვადაგიანი კომისიის მდივანი                                  
45 2 მარინე ხუციძე კომისიის წევრი                                    
45 2 თამილა ფრუიძე კომისიის წევრი                                    
45 2 ირინე ჯანაძე კომისიის წევრი                                    
45 2 ოთარი კვირიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
45 2 თამარ ხუციძე კომისიის წევრი                                    
45 2 ლამზირა სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
45 2 დავით ფრუიძე კომისიის წევრი                                    
45 2 ნანი ვაწაძე კომისიის წევრი                                    
45 2 დალი ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
45 2 ნაირა ჭაბუკიანი კომისიის წევრი                                    
45 2 შორენა ფრუიძე მოადგილე                                          

45 3 ნივრა ხვადაგიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
45 3 ნანა ხვადაგიანი კომისიის მდივანი                                  
45 3 ლამზირა მეგრელი კომისიის წევრი                                    
45 3 ედვარდი გუგავა კომისიის წევრი                                    
45 3 ირა მეგრელი კომისიის წევრი                                    
45 3 იამზე ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
45 3 დარეჯან გურეშიძე კომისიის წევრი                                    
45 3 სალომე ვაჩაძე კომისიის წევრი                                    
45 3 თინათინ ხეცურიანი კომისიის წევრი                                    
45 3 გრიგოლ ხვადაგიანი კომისიის წევრი                                    
45 3 თამარა ხვადაგიანი კომისიის წევრი                                    
45 3 სერგო ხვადაგიანი კომისიის წევრი                                    
45 3 მზია ლაკვეხელიანი მოადგილე                                          



45 4 რუსუდან ალავიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
45 4 მიმოზა ხუციძე კომისიის მდივანი                                  
45 4 ჯენარი ხუბუკელაშვილი კომისიის წევრი                                    
45 4 ნუნუ ალავიძე კომისიის წევრი                                    
45 4 ციური კობოსნიძე კომისიის წევრი                                    
45 4 მინდია რუსიშვილი კომისიის წევრი                                    
45 4 ვარდო ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
45 4 დავით ხუციძე კომისიის წევრი                                    
45 4 რუსუდანი ხუციძე კომისიის წევრი                                    
45 4 დუტუ ალავიძე კომისიის წევრი                                    
45 4 ხათუნა სანთელაძე კომისიის წევრი                                    
45 4 ნელი ხუციძე კომისიის წევრი                                    
45 4 ჰამლეტი ხუციძე მოადგილე                                          

45 5 ბონდო ჩხეტიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
45 5 მარეხი ლომიძე კომისიის მდივანი                                  
45 5 ფიქრია უგრეხელიძე კომისიის წევრი                                    
45 5 ეთერი ჯიაძე კომისიის წევრი                                    
45 5 მარინე სვანიძე კომისიის წევრი                                    
45 5 მურმან ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
45 5 გოგა ჯიაძე კომისიის წევრი                                    
45 5 რევაზი ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
45 5 ლევანი ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
45 5 ნუნუ ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
45 5 ანა ბობოხიძე კომისიის წევრი                                    
45 5 მალხაზი ხეცურიანი კომისიის წევრი                                    
45 5 თამაზ ჯიაძე მოადგილე                                          

45 6 დარეჯან ომანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
45 6 ლენა მუშკუდიანი კომისიის მდივანი                                  
45 6 გოგი ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
45 6 მურმან ჩაკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
45 6 იამზე ბენიძე კომისიის წევრი                                    
45 6 ხვიჩა ნემსწვერიძე კომისიის წევრი                                    
45 6 მანანა ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
45 6 მარინე ღურჭუმალიძე კომისიის წევრი                                    
45 6 გოგი ბენიძე კომისიის წევრი                                    
45 6 გიგა კოპალიანი კომისიის წევრი                                    



45 6 ნუნუ მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
45 6 ავთანდილ ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
45 6 სოზარი ომანაძე მოადგილე                                          

45 7 ბადრი ჩაკვეტაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
45 7 ნინო ასათიანი კომისიის მდივანი                                  
45 7 მაყვალა ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
45 7 მალხაზი კუხალაშვილი კომისიის წევრი                                    
45 7 მამუკა ამბროლიანი კომისიის წევრი                                    
45 7 ნესტანი აკობიძე კომისიის წევრი                                    
45 7 ნატო ბრეგვაძე კომისიის წევრი                                    
45 7 ზურაბი ბენიძე კომისიის წევრი                                    
45 7 ზოია მანდარია კომისიის წევრი                                    
45 7 ნუნუ მანდარია კომისიის წევრი                                    
45 7 მავლინა მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
45 7 ტარიელ ჩაკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
45 7 აზა კუხალაშვილი მოადგილე                                          

45 8 ეთერი გვიშიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
45 8 მაკა სილაგაძე კომისიის მდივანი                                  
45 8 მაკა ფალავანდიშვილი კომისიის წევრი                                    
45 8 ავდიდო ხუბუკელაშვილი კომისიის წევრი                                    
45 8 ლელა სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
45 8 ნინო ბუაძე კომისიის წევრი                                    
45 8 სოსო ჯაბურია კომისიის წევრი                                    
45 8 გენური ხეცურიანი კომისიის წევრი                                    
45 8 გიორგი მესხაძე კომისიის წევრი                                    
45 8 ნატო გვიშიანი კომისიის წევრი                                    
45 8 ლელა გიორგობიანი კომისიის წევრი                                    
45 8 გიული მახარობლიძე კომისიის წევრი                                    
45 8 რევაზი ჩაჩხიანი მოადგილე                                          

45 9 რამაზ ქარსელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
45 9 ელიზა გურგუჩიანი კომისიის მდივანი                                  
45 9 მზია ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
45 9 ვასილი ქარსელაძე კომისიის წევრი                                    
45 9 თენგიზ საღინაძე კომისიის წევრი                                    
45 9 გენრი ქარსელაძე კომისიის წევრი                                    
45 9 ნათელა ბენიძე კომისიის წევრი                                    



45 9 თეონა ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
45 9 თეიმურაზ ურთმელიძე კომისიის წევრი                                    
45 9 დიმიტრი ქარსელაძე კომისიის წევრი                                    
45 9 თენგიზ ქარსელაძე კომისიის წევრი                                    
45 9 თეა ჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
45 9 ალპისა კოპალიანი მოადგილე                                          

45 10 ლია თევდორაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
45 10 ანა ბაკურაძე კომისიის მდივანი                                  
45 10 სალომე ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
45 10 კახაბერი ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
45 10 ზაქრო ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    
45 10 მზისა ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
45 10 თეა ჩიხრაძე კომისიის წევრი                                    
45 10 ჯენი ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
45 10 მადონა ალავიძე კომისიის წევრი                                    
45 10 მარინე გვიშიანი კომისიის წევრი                                    
45 10 ნათია ჩაკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
45 10 ქეთინო ჩარკვიანი კომისიის წევრი                                    
45 10 დიანა კობერიძე მოადგილე                                          

45 11 გოჩა მუშკუდიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
45 11 ლიანა მუშკუდიანი კომისიის მდივანი                                  
45 11 მარინა ბაქრაძე კომისიის წევრი                                    
45 11 სოფიკო გოგსაძე კომისიის წევრი                                    
45 11 ლილი ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
45 11 მადონა კანაჩაძე კომისიის წევრი                                    
45 11 ნუგზარ მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
45 11 კახაბერი ჯამბურიძე კომისიის წევრი                                    
45 11 ირაკლი ბრეგვაძე კომისიის წევრი                                    
45 11 მაია ბრეგვაძე კომისიის წევრი                                    
45 11 გოჩა კანაჩაძე კომისიის წევრი                                    
45 11 ქეთინო მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
45 11 ნათელა ქომეთიანი მოადგილე                                          

45 12 თენგიზ ჭაბუკიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
45 12 ლალი სვანიძე კომისიის მდივანი                                  
45 12 სტეფანე ვაწაძე კომისიის წევრი                                    
45 12 ლელა ხაბულიანი კომისიის წევრი                                    



45 12 თამაზ ჭაბუკიანი კომისიის წევრი                                    
45 12 ლალი კვირიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
45 12 ბესიკი ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
45 12 ზამირი მეიფარიანი კომისიის წევრი                                    
45 12 ლეილა ირემაძე კომისიის წევრი                                    
45 12 აზა ჭაბუკიანი კომისიის წევრი                                    
45 12 ბესიკი ჭაბუკიანი კომისიის წევრი                                    
45 12 რამაზი ჭაბუკიანი კომისიის წევრი                                    
45 12 იამზე ირემაძე მოადგილე                                          

45 13 გენული გოლეთიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
45 13 მზია თაგვაძე კომისიის მდივანი                                  
45 13 ნინო გასვიანი კომისიის წევრი                                    
45 13 სერგო გასვიანი კომისიის წევრი                                    
45 13 ნინო კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
45 13 ფატიმა ცხვედიანი კომისიის წევრი                                    
45 13 მზია ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
45 13 ლია ჭიღვარია კომისიის წევრი                                    
45 13 თემურ ჯიაძე კომისიის წევრი                                    
45 13 გიორგი მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
45 13 ნოდარი ცხვედიანი კომისიის წევრი                                    
45 13 ბესარიონ კენჭაძე მოადგილე                                          

45 14 იზოლდა ლომთაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
45 14 ფოთოლა ჯიაძე კომისიის მდივანი                                  
45 14 ჯუნგრი საღინაძე კომისიის წევრი                                    
45 14 ემზარი საღინაძე კომისიის წევრი                                    
45 14 თინათინ საღინაძე კომისიის წევრი                                    
45 14 ნელი მუკვანი კომისიის წევრი                                    
45 14 ეთერი საღინაძე კომისიის წევრი                                    
45 14 მალინა ბენდელიანი კომისიის წევრი                                    
45 14 მაყვალა ბენდელიანი კომისიის წევრი                                    
45 14 ზაირა კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
45 14 მაყვალა ლეთოდიანი კომისიის წევრი                                    
45 14 მარი ჭაბუკიანი კომისიის წევრი                                    
45 14 მურთაზი ნემსწვერიძე მოადგილე                                          

45 15 ლილი ჩიქოვანი კომისიის თავმჯდომარე                              
45 15 ნატო ღურჭუმალიძე კომისიის მდივანი                                  



45 15 მურთაზი ღურჭუმალიძე კომისიის წევრი                                    
45 15 ნარგიზა ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
45 15 ზურაბი ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
45 15 იზა სვანიძე კომისიის წევრი                                    
45 15 ფატიმა ჯიშკარიანი კომისიის წევრი                                    
45 15 ნატო ბენდელიანი კომისიის წევრი                                    
45 15 ნანული სვანიძე კომისიის წევრი                                    
45 15 ქეთო სვანიძე კომისიის წევრი                                    
45 15 ირინე ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
45 15 ქეთევანი ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
45 15 დოდო სვანიძე მოადგილე                                          

45 16 ზაზა სილაგაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
45 16 ქეთინო ჩაჩხიანი კომისიის მდივანი                                  
45 16 სვეტა სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
45 16 ბელა ჭაბუკიანი კომისიის წევრი                                    
45 16 ცინური სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
45 16 მედეა ლეშკაშელი კომისიის წევრი                                    
45 16 ციალა ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
45 16 ანნა ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
45 16 მურადი სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
45 16 დალი დვალი კომისიის წევრი                                    
45 16 ჯიბილო ლეშკაშელი კომისიის წევრი                                    
45 16 მადონა მახარობლიძე კომისიის წევრი                                    
45 16 ქეთინო სილაგაძე მოადგილე                                          

45 17 ნორა მახარობლიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
45 17 ირმა სილაგაძე კომისიის მდივანი                                  
45 17 რუსუდანი ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
45 17 ნინო გზობავა კომისიის წევრი                                    
45 17 ნატო მახარობლიძე კომისიის წევრი                                    
45 17 რიმა კვირიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
45 17 დარიკო ფრუიძე კომისიის წევრი                                    
45 17 ზაზა თვარაძე კომისიის წევრი                                    
45 17 სოფო გოგიძე კომისიის წევრი                                    
45 17 აზა ირემაძე კომისიის წევრი                                    
45 17 თინათინ კვენეტაძე კომისიის წევრი                                    
45 17 ლალი ჩხეტიანი კომისიის წევრი                                    
45 17 სოსო ცხვედიანი მოადგილე                                          



45 18 ვაჟა გვიშიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
45 18 ლეილა მეგრელი კომისიის მდივანი                                  
45 18 ელისო ნემსაძე კომისიის წევრი                                    
45 18 ბეკო გურგუჩიანი კომისიის წევრი                                    
45 18 ქრისტინე გვიშიანი კომისიის წევრი                                    
45 18 მაია გვიშიანი კომისიის წევრი                                    
45 18 უსუპი ჭაბუკიანი კომისიის წევრი                                    
45 18 ფატმანი ხუბუკელაშვილი კომისიის წევრი                                    
45 18 გულსუნდა ბახსოლიანი კომისიის წევრი                                    
45 18 თემურ ბურჯალიანი კომისიის წევრი                                    
45 18 მადონა გვიშიანი კომისიის წევრი                                    
45 18 ფიქრია ჭიღვარია კომისიის წევრი                                    
45 18 მაკა გურგუჩიანი მოადგილე                                          

45 19 ოთარი ფრუიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
45 19 ლამარა არჩუაძე კომისიის მდივანი                                  
45 19 თამარი ბახსოლიანი კომისიის წევრი                                    
45 19 თამარი ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
45 19 თემურ შკუბულიანი კომისიის წევრი                                    
45 19 დიტო ჩაფრავა კომისიის წევრი                                    
45 19 გულვერი საღინაძე კომისიის წევრი                                    
45 19 აზა ირემაძე კომისიის წევრი                                    
45 19 კახა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
45 19 აზა ბურჯალიანი კომისიის წევრი                                    
45 19 მერაბი ლარცულიანი კომისიის წევრი                                    
45 19 რომანი ქლიბაძე კომისიის წევრი                                    
45 19 მიხეილ ქლიბაძე მოადგილე                                          

45 20 რომანი მუშკუდიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
45 20 მარგალიტა ეფაძე კომისიის მდივანი                                  
45 20 მავლინა კვირკაშვილი კომისიის წევრი                                    
45 20 ირაკლი მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
45 20 მევლუდი გიორბელიძე კომისიის წევრი                                    
45 20 სოსო ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
45 20 გულისა კვირიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
45 20 მაია ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
45 20 ზოია ხაჭაპურიძე კომისიის წევრი                                    
45 20 მანანა სურმავა კომისიის წევრი                                    



45 20 დავით ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
45 20 დარეჯან ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    
45 20 არსენ უგრეხელიძე მოადგილე                                          

45 21 მზია მანაგაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
45 21 მანანა მანაგაძე კომისიის მდივანი                                  
45 21 ჯუმბერი გიორბელიძე კომისიის წევრი                                    
45 21 როსტომ მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
45 21 ეკატერინე ქარდავა კომისიის წევრი                                    
45 21 ნანა გაზდელიანი კომისიის წევრი                                    
45 21 რევაზ გიორბელიძე კომისიის წევრი                                    
45 21 რამაზ ხეცურიანი კომისიის წევრი                                    
45 21 ია არჯევანიძე კომისიის წევრი                                    
45 21 გრიშა მანაგაძე კომისიის წევრი                                    
45 21 თეა მიქაძე კომისიის წევრი                                    
45 21 იუზა მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
45 21 რევაზი გიორბელიძე მოადგილე                                          

45 22 ხათუნა ქვარიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
45 22 ქეთევანი მუშკუდიანი კომისიის მდივანი                                  
45 22 მარინა ქვარიანი კომისიის წევრი                                    
45 22 მირანდა ბანძალაძე კომისიის წევრი                                    
45 22 მარიამი კენჭაძე კომისიის წევრი                                    
45 22 ჯონი ბანძალაძე კომისიის წევრი                                    
45 22 ლია ქვარიანი კომისიის წევრი                                    
45 22 სოფიკო ბანძალაძე კომისიის წევრი                                    
45 22 ლეილა გურგუჩიანი კომისიის წევრი                                    
45 22 დიანოზ კენჭაძე კომისიის წევრი                                    
45 22 თამარ მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
45 22 გიული ჩაჩხიანი კომისიის წევრი                                    

45 22 ავთანდილი კენჭაძე მოადგილე                                          

45 23 ოლეგი ნემსიწვერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
45 23 მაისო გაბუნია კომისიის მდივანი                                  
45 23 ლელა ასათიანი კომისიის წევრი                                    
45 23 გულთამზე ბანძალაძე კომისიის წევრი                                    
45 23 ნინო კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
45 23 ნატო მურცხვალაძე კომისიის წევრი                                    



45 23 ელისო ჩარკვიანი კომისიის წევრი                                    
45 23 ელისო მოწონელიძე კომისიის წევრი                                    
45 23 მარიამი გორეზიანი კომისიის წევრი                                    
45 23 ევა ნემსიწვერიძე კომისიის წევრი                                    
45 23 თინათინი ნემსწვერიძე კომისიის წევრი                                    
45 23 ლედი სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
45 23 მარინე ლომთაძე მოადგილე                                          

45 24 კუკური ხეცურიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
45 24 რუსუდანი ჯაფარიძე კომისიის მდივანი                                  
45 24 მალხაზი კვენეტაძე კომისიის წევრი                                    
45 24 სალომე ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
45 24 ნატო ხეცურიანი კომისიის წევრი                                    
45 24 გელა უჩაძე კომისიის წევრი                                    
45 24 ვიქტორია გორგასლიძე კომისიის წევრი                                    
45 24 მადონა გორგასლიძე კომისიის წევრი                                    
45 24 ზეინაბ კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
45 24 ლაურა კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
45 24 მაყვალა პირველი კომისიის წევრი                                    
45 24 თამარი ჭიღვარია კომისიის წევრი                                    
45 24 იური უჩაძე მოადგილე                                          

45 25 მუხრანი ლიპარტელიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
45 25 მელანო ცხოვრებაძე კომისიის მდივანი                                  
45 25 ციცინო მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
45 25 მიმოზა კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
45 25 ელიზა კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
45 25 ქეთევან კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
45 25 მაყვალა ნემსწვერიძე კომისიის წევრი                                    
45 25 მავლინა ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
45 25 მარინა ბენდელიანი კომისიის წევრი                                    
45 25 თეა კაკრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
45 25 ჟუჟუნა მანაგაძე კომისიის წევრი                                    
45 25 ნანა ხეცურიანი კომისიის წევრი                                    
45 25 ქეთინო ბერიძე მოადგილე                                          

45 26 ბესიკი ხეცურიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
45 26 ლეილა ფრუიძე კომისიის მდივანი                                  
45 26 ნინო ჭაბუკიანი კომისიის წევრი                                    



45 26 ნიკო ხეცურიანი კომისიის წევრი                                    
45 26 შერმადინ ხეცურიანი კომისიის წევრი                                    
45 26 გიორგი ხეცურიანი კომისიის წევრი                                    
45 26 დავით გიორგობიანი კომისიის წევრი                                    
45 26 თენგიზ ხეცურიანი კომისიის წევრი                                    
45 26 მაჰმუდი ხეცურიანი კომისიის წევრი                                    
45 26 მანონი ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
45 26 მზია გიორგობიანი კომისიის წევრი                                    
45 26 ნანა გიორგობიანი კომისიის წევრი                                    

45 26 ალექსანდრე ჩხეტიანი მოადგილე                                          

45 27 თამაზი ნემსიწვერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
45 27 როზა ნემსიწვერიძე კომისიის მდივანი                                  
45 27 მამუკა ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
45 27 ნათია ნემსიწვერიძე კომისიის წევრი                                    
45 27 ბიძინა ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
45 27 ნიკა ნემსწვერიძე კომისიის წევრი                                    
45 27 სპარტაკი ნემსწვერიძე კომისიის წევრი                                    
45 27 ნინო ნემსიწვერიძე კომისიის წევრი                                    
45 27 ლელა ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
45 27 გია ნემსწვერიძე კომისიის წევრი                                    
45 27 იზო ნემსწვერიძე კომისიის წევრი                                    
45 27 ფიქრია უჩაძე კომისიის წევრი                                    
45 27 მზია გავაშელიშვილი მოადგილე                                          

45 28 გიორგი ირემაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
45 28 მერაბ ახვლედიანი კომისიის მდივანი                                  
45 28 მაია ასათიანი კომისიის წევრი                                    
45 28 მამია ბენიძე კომისიის წევრი                                    
45 28 ბესიკი ირემაძე კომისიის წევრი                                    
45 28 ლელა არჩვაძე კომისიის წევრი                                    
45 28 რომანი ირემაძე კომისიის წევრი                                    
45 28 ავთანდილ ირემაძე კომისიის წევრი                                    
45 28 კობა ირემაძე კომისიის წევრი                                    
45 28 ლეილა ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
45 28 ხათუნა ღურჭუმელიძე კომისიის წევრი                                    
45 28 მანანა ხეცურიანი კომისიის წევრი                                    
45 28 გულო სვანიძე მოადგილე                                          



45 29 შალვა ასათიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
45 29 დალი ახვლედიანი კომისიის მდივანი                                  
45 29 ნათია კირტავა კომისიის წევრი                                    
45 29 მარინე თუთისანი კომისიის წევრი                                    
45 29 ნათელა ჩარკვიანი კომისიის წევრი                                    
45 29 მანანა გურგუჩიანი კომისიის წევრი                                    
45 29 ნატალია ჩირგაძე კომისიის წევრი                                    
45 29 ელისო კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
45 29 ალუდა თუთისანი კომისიის წევრი                                    
45 29 ქეთინო კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
45 29 ირმა ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
45 29 გია ხეცურიანი კომისიის წევრი                                    
45 29 კაზეტა ბენიძე მოადგილე                                          

45 30 ბორისი კოპალიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
45 30 ქეთინო ლიპარტელიანი კომისიის მდივანი                                  
45 30 ამირან ომანაძე კომისიის წევრი                                    
45 30 ზურაბი დავითულიანი კომისიის წევრი                                    
45 30 ტარიელი ბენდელიანი კომისიის წევრი                                    
45 30 მურთაზი კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
45 30 ბესიკი ხეცურიანი კომისიის წევრი                                    
45 30 გრიგოლი ჩაკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
45 30 თამაზ თუთისანი კომისიის წევრი                                    
45 30 მზია ჩაკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
45 30 თინათინ ჭაბუკიანი კომისიის წევრი                                    
45 30 ნათია ხაბულიანი კომისიის წევრი                                    
45 30 ვახტანგ ბენდელიანი მოადგილე                                          

45 31 გულნარა მეშველიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
45 31 ფატიმა ფრუიძე კომისიის მდივანი                                  
45 31 გუჯუ სვანიძე კომისიის წევრი                                    
45 31 ლევანი მეშველიანი კომისიის წევრი                                    
45 31 თეა შუკაკიძე კომისიის წევრი                                    
45 31 ნუგზარი ჩაფიძე კომისიის წევრი                                    
45 31 ლუბა მურცხვალაძე კომისიის წევრი                                    
45 31 მერაბი სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
45 31 სალომე ლეთოდიანი კომისიის წევრი                                    
45 31 იამზე ბურჯალიანი კომისიის წევრი                                    



45 31 თამარ მეშველიანი კომისიის წევრი                                    
45 31 ციცინო ჯიაძე კომისიის წევრი                                    
45 31 ავთანდილ ეფაძე მოადგილე                                          

45 32 ნანული ცხვედიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
45 32 მზია ჩაკვეტაძე კომისიის მდივანი                                  
45 32 ნელი ლაკვეხელიანი კომისიის წევრი                                    
45 32 ჯენი სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
45 32 ვერა ლეშკაშელი კომისიის წევრი                                    
45 32 ტარიელ გოლეთიანი კომისიის წევრი                                    
45 32 თეა ასათიანი კომისიის წევრი                                    
45 32 მაყვალა გოლეთიანი კომისიის წევრი                                    
45 32 ნინაზა გოგებაშვილი კომისიის წევრი                                    
45 32 ნესტანი თვარაძე კომისიის წევრი                                    
45 32 ზაური ლეშკაშელი კომისიის წევრი                                    
45 32 მზია სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
45 32 ელგუჯა გოლეთიანი მოადგილე                                          

45 33 ქეთინო ჩაკვეტაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
45 33 ნატო მიქაუტაძე კომისიის მდივანი                                  
45 33 ემელი ნემსწვერიძე კომისიის წევრი                                    
45 33 თემურ ასათიანი კომისიის წევრი                                    
45 33 ტარიელ ხმელიძე კომისიის წევრი                                    
45 33 ირმა ასათიანი კომისიის წევრი                                    
45 33 ლალი ბანძელაძე კომისიის წევრი                                    
45 33 იზოლდა ასათიანი კომისიის წევრი                                    
45 33 გაგი ასათიანი კომისიის წევრი                                    
45 33 ნატო გოლეთიანი კომისიის წევრი                                    
45 33 კობა სოხაძე კომისიის წევრი                                    
45 33 გიორგი ჩაკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
45 33 გულინა ლიპარტელიანი მოადგილე                                          

45 34 ბადრი საღინაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
45 34 ეთერი კილასონია კომისიის მდივანი                                  
45 34 ირმა სვანიძე კომისიის წევრი                                    
45 34 ნატო მურცხვალაძე კომისიის წევრი                                    
45 34 აკაკი საღინაძე კომისიის წევრი                                    
45 34 მაკა ნემსწვერიძე კომისიის წევრი                                    
45 34 ელისო გოლეთიანი კომისიის წევრი                                    



45 34 ემზარი კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
45 34 როზა კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
45 34 ია ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
45 34 მაკა დავითულიანი კომისიის წევრი                                    
45 34 ირა საღინაძე კომისიის წევრი                                    
45 34 მარინე შკუბულიანი მოადგილე                                          

45 35 ნანი მანაგაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
45 35 ნანა კოპალიანი კომისიის მდივანი                                  
45 35 სოფიო სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
45 35 მელანო ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
45 35 ელიზა ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
45 35 ფიქრია ცხვედიანი კომისიის წევრი                                    
45 35 თამაზ ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    
45 35 ლელა საღინაძე კომისიის წევრი                                    
45 35 გოჩა ბენდელიანი კომისიის წევრი                                    
45 35 ია ბურჯალიანი კომისიის წევრი                                    
45 35 ირაკლი ჩახულიანი კომისიის წევრი                                    
45 35 როზეტა ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    
45 35 მირიან ხეცურიანი მოადგილე                                          

45 36 მევლუდი ჩაკვეტაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
45 36 მალედი მამარდაშვილი კომისიის მდივანი                                  
45 36 სულხანი ჩაკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
45 36 ბაბუცა ჩაკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
45 36 გურამ ჩაჩხიანი კომისიის წევრი                                    
45 36 ნანა სოფრომაძე კომისიის წევრი                                    
45 36 ავთანდილ ჩაკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
45 36 გიზო ჩაკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
45 36 ზაური ჩაკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
45 36 ნაზი ჩაკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
45 36 ნანა ჩაკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
45 36 მალხაზი ციხილაძე კომისიის წევრი                                    
45 36 ზვიადი ჩაკვეტაძე მოადგილე                                          

45 37 ლალი გიორბელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
45 37 ზაირა ნემსაძე კომისიის მდივანი                                  
45 37 ეკატერინე ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
45 37 ხატია პირველი კომისიის წევრი                                    



45 37 რუსუდანი მდივანი კომისიის წევრი                                    
45 37 მადონა ონიანი კომისიის წევრი                                    
45 37 ლედი ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
45 37 ვიოლეტა მურცხვალაძე კომისიის წევრი                                    
45 37 მაყვალა ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
45 37 მიმოზა ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
45 37 თინათინ კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
45 37 ირინე ჟარულაევა კომისიის წევრი                                    
45 37 ნანა ლეთოდიანი მოადგილე                                          

45 38 თამარი ხმელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
45 38 მთვარისა კოპალიანი კომისიის მდივანი                                  
45 38 სოფიო ჯიაძე კომისიის წევრი                                    
45 38 ფატმანი ჭიღვარია კომისიის წევრი                                    
45 38 ხათუნა კვირიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
45 38 მამუკა ხმელიძე კომისიის წევრი                                    
45 38 გულივერი ჭიღვარია კომისიის წევრი                                    
45 38 დათო სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
45 38 მირზა სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
45 38 მალხაზი მეშველიანი კომისიის წევრი                                    
45 38 ოლეგი ჭიღვარია კომისიის წევრი                                    
45 38 რიტა ხმელიძე კომისიის წევრი                                    
45 38 გიორგი ხმელიძე მოადგილე                                          

45 39 ტარიელი სილაგაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
45 39 ლეილა სილაგაძე კომისიის მდივანი                                  
45 39 კობა ქარსელაძე კომისიის წევრი                                    
45 39 ნუნუ ჯიაძე კომისიის წევრი                                    
45 39 ნაილი სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
45 39 ვაჟა ჭაბუკიანი კომისიის წევრი                                    
45 39 გაგა კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
45 39 რამაზი სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
45 39 აბესალომ გორგასლიძე კომისიის წევრი                                    
45 39 დავით სილაგაძე კომისიის წევრი                                    

45 39 კონსტანტინე სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
45 39 ჯონი სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
45 39 რაფიელი სილაგაძე მოადგილე                                          



45 40 ბადრი კოპალიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
45 40 თინა ბენდელიანი კომისიის მდივანი                                  
45 40 ნათელა კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
45 40 ნანა მურცხვალაძე კომისიის წევრი                                    
45 40 ემზარი კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
45 40 ხათუნა კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
45 40 თემურ კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
45 40 ოთარი კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
45 40 იზოლდა ბენიძე კომისიის წევრი                                    
45 40 ვაჟა კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
45 40 თენგიზ კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
45 40 ნათელა ჯამბურიძე კომისიის წევრი                                    
45 40 გულნარა კოპალიანი მოადგილე                                          

45 41 თამილა კუხალაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
45 41 ნარგიზა მუშკუდიანი კომისიის მდივანი                                  
45 41 ვეფხვია ომანაძე კომისიის წევრი                                    
45 41 ამირანი აბროლიანი კომისიის წევრი                                    
45 41 აბესალომ ამბროლიანი კომისიის წევრი                                    
45 41 თენგიზ გვიშიანი კომისიის წევრი                                    
45 41 მურმანი მანაგაძე კომისიის წევრი                                    
45 41 ოლია ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
45 41 მედიკო აკობიძე კომისიის წევრი                                    
45 41 მანანა კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    
45 41 მადონა კუხალაშვილი კომისიის წევრი                                    
45 41 მერაბი მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
45 41 ზურაბი აკობიძე მოადგილე                                          

46 1 ხათუნა მეშველიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
46 1 რიმა ლიპარტელიანი კომისიის მდივანი                                  
46 1 დინარა ფურელიანი კომისიის წევრი                                    
46 1 ნინო ონიანი კომისიის წევრი                                    
46 1 მირანდა ხვისტანი კომისიის წევრი                                    
46 1 ქეთინო მეშველიანი კომისიის წევრი                                    
46 1 მავლინა ჯანხოთელი კომისიის წევრი                                    
46 1 ნანული ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 1 ვიოლეტა ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 1 ლეილა ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    



46 1 მაია ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 1 დონარა მუსელიანი კომისიის წევრი                                    
46 1 მზია მეშველიანი მოადგილე                                          

46 2 ბექნუ ლიპარტელიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
46 2 აზა ქურასბედიანი კომისიის მდივანი                                  
46 2 კლარა მუკბანიანი კომისიის წევრი                                    
46 2 მირიანი ჯანხოთელი კომისიის წევრი                                    
46 2 მარიეტა კონდრატიევა კომისიის წევრი                                    
46 2 ნატო ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 2 მაია ფურელიანი კომისიის წევრი                                    
46 2 გიული გუგავა კომისიის წევრი                                    
46 2 ლიანა ზურაბიანი კომისიის წევრი                                    
46 2 ზურაბ ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 2 გრიშა ქურასბედიანი კომისიის წევრი                                    
46 2 იზოლდა ქურასბედიანი კომისიის წევრი                                    
46 2 ვენერა ქურასბედიანი მოადგილე                                          

46 3 მარო ზურაბიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
46 3 მზია ტვილდიანი კომისიის მდივანი                                  
46 3 ლიანა ტვილდიანი კომისიის წევრი                                    
46 3 აზა ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 3 ნანა ტვილდიანი კომისიის წევრი                                    
46 3 გრიგოლ ტვილდიანი კომისიის წევრი                                    
46 3 ბესო ტვილდიანი კომისიის წევრი                                    
46 3 იზოლდა ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 3 ნატო ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 3 ნანი ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 3 ნარგიზი მსხვილიძე კომისიის წევრი                                    
46 3 ქეთო მუკბანიანი კომისიის წევრი                                    
46 3 ფიქრია ტვილდიანი მოადგილე                                          

46 4 ქეთინო ბაკურაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
46 4 ნატო ბენდელიანი კომისიის მდივანი                                  
46 4 გუნტერი ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 4 ხათუნა ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 4 დიმიტრი ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 4 ბესიკი ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 4 ნონა მუსელიანი კომისიის წევრი                                    



46 4 ქეთევან ტვილდიანი კომისიის წევრი                                    
46 4 ანნა ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 4 მარგო ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 4 ხათუნა ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 4 ციური ქურასბედიანი კომისიის წევრი                                    
46 4 დარეჯანი ლიპარტელიანი მოადგილე                                          

46 5 მარიამი ქურასბედიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
46 5 მარიკა გუგავა კომისიის მდივანი                                  
46 5 ბესარიონი ჩანქსელიანი კომისიის წევრი                                    
46 5 ლუიზა ხაბულიანი კომისიის წევრი                                    
46 5 გრიზელდა ქურასბედიანი კომისიის წევრი                                    
46 5 როლანდი ქურასბედიანი კომისიის წევრი                                    
46 5 ანა ონიანი კომისიის წევრი                                    
46 5 გულნარა მეშველიანი კომისიის წევრი                                    
46 5 იზოლიდა მუსელიანი კომისიის წევრი                                    
46 5 ნონა ფურელიანი კომისიის წევრი                                    
46 5 ზინა ქურასბედიანი კომისიის წევრი                                    
46 5 ლანა ჩანქსელიანი კომისიის წევრი                                    
46 5 გოჩა ქურასბედიანი მოადგილე                                          

46 6 მიხეილი ქურასბედიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
46 6 ნათელა მეშველიანი კომისიის მდივანი                                  
46 6 ეთერი ბენდელიანი კომისიის წევრი                                    
46 6 სალომე ქურასბედიანი კომისიის წევრი                                    
46 6 მელანო ქურასბედიანი კომისიის წევრი                                    
46 6 მზია მეშველიანი კომისიის წევრი                                    
46 6 ჟუჟუნა გაზდელიანი კომისიის წევრი                                    
46 6 გურამი ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 6 ნათელა ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 6 რუსუდანი მუსელიანი კომისიის წევრი                                    
46 6 ნუგზარ ქურასბედიანი კომისიის წევრი                                    
46 6 ჯოკია ქურასბედიანი კომისიის წევრი                                    
46 6 ნაირა ლიპარტელიანი მოადგილე                                          

46 7 მირზა ჩანქსელიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
46 7 მარინა ლიპარტელიანი კომისიის მდივანი                                  
46 7 ლალი გაზდელიანი კომისიის წევრი                                    
46 7 ნატრული ქარდავა კომისიის წევრი                                    



46 7 თამილა ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 7 ტუღუ აფაქიძე კომისიის წევრი                                    
46 7 ლალი ბენდელიანი კომისიის წევრი                                    
46 7 ნატო ზურაბიანი კომისიის წევრი                                    
46 7 გიორგი გაზდელიანი კომისიის წევრი                                    
46 7 ნუნუ ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 7 ელისო მუსელიანი კომისიის წევრი                                    
46 7 ქეთევან ჩანქსელიანი კომისიის წევრი                                    
46 7 მაყვალა ლიპარტელიანი მოადგილე                                          

46 8 ნანა ლიპარტელიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
46 8 ანა ბენდელიანი კომისიის მდივანი                                  
46 8 ბიქტორ გაზდელიანი კომისიის წევრი                                    
46 8 ავთანდილ ჩანქსელიანი კომისიის წევრი                                    
46 8 დიმიტრი გვიჭიანი კომისიის წევრი                                    
46 8 ნეოლინა ჩანქსელიანი კომისიის წევრი                                    
46 8 ემზარ ონიანი კომისიის წევრი                                    
46 8 ბადრი ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 8 რამაზი ჩანქსელიანი კომისიის წევრი                                    
46 8 მუხრან აფაქიძე კომისიის წევრი                                    
46 8 თენგიზ ჩანქსელიანი კომისიის წევრი                                    
46 8 სვეტლანა ჩანქსელიანი კომისიის წევრი                                    
46 8 ზვიადი ლიპარტელიანი მოადგილე                                          

46 9 დავით მუკბანიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
46 9 ნონა ლიპარტელიანი კომისიის მდივანი                                  
46 9 მზიანა ქურასბედიანი კომისიის წევრი                                    
46 9 ჯოტო ბენდელიანი კომისიის წევრი                                    
46 9 თეონა მუკბანიანი კომისიის წევრი                                    
46 9 გერასიმე ბენდელიანი კომისიის წევრი                                    
46 9 ანდრო ჯამბურიძე კომისიის წევრი                                    
46 9 ამირანი ქურასბედიანი კომისიის წევრი                                    
46 9 ეთერი ზურაბიანი კომისიის წევრი                                    
46 9 ალექსი ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 9 გურჯანი ჯამბურიძე კომისიის წევრი                                    
46 9 ქეთინო ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
46 9 გიორგი ონიანი მოადგილე                                          

46 10 ზაქარია ბენდელიანი კომისიის თავმჯდომარე                              



46 10 მარიეტა მუკბანიანი კომისიის მდივანი                                  
46 10 დუნა ხაბულიანი კომისიის წევრი                                    
46 10 კლარა ბენდელიანი კომისიის წევრი                                    
46 10 თორნიკე ქურდიანი კომისიის წევრი                                    
46 10 ფუცია კვასტიანი კომისიის წევრი                                    
46 10 თინა მუკბანიანი კომისიის წევრი                                    
46 10 გიორგი მუკბანიანი კომისიის წევრი                                    
46 10 გულნარა ქურასბედიანი კომისიის წევრი                                    
46 10 მარინა ბენდელიანი კომისიის წევრი                                    
46 10 ირმა ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 10 ლილი ხაბულიანი კომისიის წევრი                                    
46 10 გოგია გვიდიანი მოადგილე                                          

46 11 ნოდარ ონიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
46 11 ხატია მარგველიანი კომისიის მდივანი                                  
46 11 ქეთინო პირველი კომისიის წევრი                                    
46 11 მარიამი ბენდელიანი კომისიის წევრი                                    
46 11 სოსო შავრეშიანი კომისიის წევრი                                    
46 11 მაიზერ ზურაბიანი კომისიის წევრი                                    
46 11 ნავრეზ შავრეშიანი კომისიის წევრი                                    
46 11 პარმენი ზურაბიანი კომისიის წევრი                                    
46 11 ცირა ბენდელიანი კომისიის წევრი                                    
46 11 ანზორ ზურაბიანი კომისიის წევრი                                    
46 11 მაია ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 11 თამილა მარგველიანი კომისიის წევრი                                    
46 11 მალხაზ კვასტიანი მოადგილე                                          

46 12 ციცინო მუკბანიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
46 12 ნათელა ლიპარტელიანი კომისიის მდივანი                                  
46 12 ლოლა ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
46 12 ვარდო ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 12 მარინა ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
46 12 გურამ ონიანი კომისიის წევრი                                    
46 12 ჯაბა ონიანი კომისიის წევრი                                    
46 12 ნინო ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
46 12 ირინა ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
46 12 აზა მუკბანიანი კომისიის წევრი                                    
46 12 დოდო ონიანი კომისიის წევრი                                    
46 12 ლილი ჭელიძე კომისიის წევრი                                    



46 12 მელიტა ონიანი მოადგილე                                          

46 13 გოგი ონიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
46 13 ლუბა ლიპარტელიანი კომისიის მდივანი                                  
46 13 გულნარა ონიანი კომისიის წევრი                                    
46 13 ნინო დევდარიანი კომისიის წევრი                                    

46 13 ალექსანდრე ონიანი კომისიის წევრი                                    
46 13 თეა ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 13 ნინო ონიანი კომისიის წევრი                                    
46 13 მანანა გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
46 13 მაყვალა ბენდელიანი კომისიის წევრი                                    
46 13 თეა ონიანი კომისიის წევრი                                    
46 13 თინა ონიანი კომისიის წევრი                                    
46 13 ირმა ონიანი კომისიის წევრი                                    
46 13 ციური ონიანი მოადგილე                                          

46 14 ქეთინო ნემსაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
46 14 ნათია ჯანხოთელი კომისიის მდივანი                                  
46 14 ნაზიკო ხორგუანი კომისიის წევრი                                    
46 14 ელისო ონიანი კომისიის წევრი                                    
46 14 ჯუმბერი ონიანი კომისიის წევრი                                    
46 14 მარინა ჯანხოთელი კომისიის წევრი                                    
46 14 ანა ჩარქსელიანი კომისიის წევრი                                    
46 14 ნინო ჯანხოთელი კომისიის წევრი                                    
46 14 მევლუდი ონიანი კომისიის წევრი                                    
46 14 რუსიკო ქურასბედიანი კომისიის წევრი                                    
46 14 ცისადარი ხიჯაკაძე კომისიის წევრი                                    
46 14 მიმოზა ჯანხოთელი კომისიის წევრი                                    
46 14 კობა ნემსაძე მოადგილე                                          

46 15 ქეთევანი ონიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
46 15 მაია მუშკუდიანი კომისიის მდივანი                                  
46 15 ლოლა ჯანხოთელი კომისიის წევრი                                    
46 15 სოფიო ზურაბიანი კომისიის წევრი                                    
46 15 ლამარა გუგავა კომისიის წევრი                                    
46 15 ეკა გვიდანი კომისიის წევრი                                    
46 15 ზვიადი ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
46 15 სოსო ავალიანი კომისიის წევრი                                    



46 15 მარინა გაბიანი კომისიის წევრი                                    
46 15 მაია ონიანი კომისიის წევრი                                    
46 15 ნანა ონიანი კომისიის წევრი                                    
46 15 მზევინარ სადილიანი კომისიის წევრი                                    
46 15 ნინო ონიანი მოადგილე                                          

46 16 მაია ლიპარტელიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
46 16 ლელა ლიპარტელიანი კომისიის მდივანი                                  
46 16 გალინა ონიანი კომისიის წევრი                                    
46 16 მირანდა ჩანქსელიანი კომისიის წევრი                                    
46 16 ემზარი ქურასბედიანი კომისიის წევრი                                    
46 16 არსენა ქოჩქიანი კომისიის წევრი                                    
46 16 მირზა მუსელიანი კომისიის წევრი                                    
46 16 ნანა ბენდელიანი კომისიის წევრი                                    
46 16 თემური ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 16 ლალი ფურელიანი კომისიის წევრი                                    
46 16 თინა ჩარქსელიანი კომისიის წევრი                                    
46 16 დემარი ხაბულიანი კომისიის წევრი                                    
46 16 ზაზა რატიანი მოადგილე                                          

46 17 მადლენა ლიპარტელიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
46 17 ანჟელა ჩანქსელიანი კომისიის მდივანი                                  
46 17 ინგა ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 17 როლანდი ქურასბედიანი კომისიის წევრი                                    
46 17 თეა ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 17 გეგი ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 17 ნავრეზი ფურელიანი კომისიის წევრი                                    
46 17 გია ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 17 მარიკა ონიანი კომისიის წევრი                                    
46 17 დარეჯან ქარდავა კომისიის წევრი                                    
46 17 დიანა ქურასბედიანი კომისიის წევრი                                    
46 17 ზიმნარა ქურასბედიანი კომისიის წევრი                                    
46 17 ნუგზარ ლიპარტელიანი მოადგილე                                          

46 18 ცირა ლიპარტელიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
46 18 მადლენა ლიპარტელიანი კომისიის მდივანი                                  
46 18 მადონა ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 18 ნინო მუკბანიანი კომისიის წევრი                                    
46 18 ენვერ გაზდელიანი კომისიის წევრი                                    



46 18 ელისო ქურასბედიანი კომისიის წევრი                                    
46 18 მარინე გაზდელიანი კომისიის წევრი                                    
46 18 ელისო გაზდელიანი კომისიის წევრი                                    
46 18 მადონა გაზდელიანი კომისიის წევრი                                    
46 18 ედიშერი ბენდელიანი კომისიის წევრი                                    
46 18 ლამზირა ბენდელიანი კომისიის წევრი                                    
46 18 ცისანა გაზდელიანი კომისიის წევრი                                    
46 18 გია გაზდელიანი მოადგილე                                          

46 19 მაია გველებიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
46 19 მარინა კანდელაკი კომისიის მდივანი                                  
46 19 ოთარი ჯამბურიძე კომისიის წევრი                                    
46 19 სოზარ გუგავა კომისიის წევრი                                    
46 19 ენვერ ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
46 19 ბალიკო ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
46 19 მზიურა ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    
46 19 მარგალიტა ონიანი კომისიის წევრი                                    
46 19 მზია ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
46 19 გრიგოლ ონიანი კომისიის წევრი                                    
46 19 ინგა ონიანი კომისიის წევრი                                    
46 19 ელდარ ჯამბურიძე კომისიის წევრი                                    
46 19 ნინო ბენდელიანი მოადგილე                                          

46 20 ნიკოლოზ ონიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
46 20 შორენა ჯანხოთელი კომისიის მდივანი                                  
46 20 ეთერი გაბიანი კომისიის წევრი                                    
46 20 ცისანა ონიანი კომისიის წევრი                                    
46 20 მარინე ხაბულიანი კომისიის წევრი                                    
46 20 ზევინარი გაბიანი კომისიის წევრი                                    
46 20 თამარა ავალიანი კომისიის წევრი                                    
46 20 მაკა მესხი კომისიის წევრი                                    
46 20 ლეილა ნემსაძე კომისიის წევრი                                    
46 20 ნინო ცხომარია-ონიანი კომისიის წევრი                                    
46 20 ემზარ ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
46 20 მზისადარი ხუჯაძე კომისიის წევრი                                    
46 20 ირინა ზურაბიანი მოადგილე                                          

46 21 ზვიადი მუსელიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
46 21 ნატო გუგავა კომისიის მდივანი                                  



46 21 იამზე ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 21 გია ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 21 ნანა ჩანქსელიანი კომისიის წევრი                                    
46 21 ეთერი გიგანი კომისიის წევრი                                    
46 21 ქეთინო ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 21 რაშიდი გვიჭიანი კომისიის წევრი                                    
46 21 ლეილა გუგავა კომისიის წევრი                                    
46 21 მაგული ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 21 ზეინაბ ქურასბედიანი კომისიის წევრი                                    
46 21 თეა ჩანქსელიანი კომისიის წევრი                                    
46 21 მაგული ჩანქსელიანი მოადგილე                                          

46 22 ლეილა ჩანქსელიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
46 22 მაგული ლიპარტელიანი კომისიის მდივანი                                  
46 22 დარეჯანი მოისწრაფეშვილი კომისიის წევრი                                    
46 22 მთვარისა გაზდელიანი კომისიის წევრი                                    
46 22 მზევინარ ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 22 ირაკლი ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 22 ემზარი ბენდელიანი კომისიის წევრი                                    
46 22 როლანდი ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 22 ეკატერინე ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 22 ნესტანი ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 22 ჯონდო ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
46 22 მელიტა ჯანხოთელი კომისიის წევრი                                    
46 22 მადლენა გაზდელიანი მოადგილე                                          

46 23 დარიკო დევდარიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
46 23 აზა ჯანხოთელი კომისიის მდივანი                                  
46 23 გიორგი ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
46 23 სოლომონ ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    
46 23 ზურაბი ონიანი კომისიის წევრი                                    
46 23 მაკა ბენდელიანი კომისიის წევრი                                    
46 23 მარინე ონიანი კომისიის წევრი                                    
46 23 გულქან ონიანი კომისიის წევრი                                    
46 23 მაგული ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    
46 23 ჟულიეტა ონიანი კომისიის წევრი                                    
46 23 ქრისტინე ონიანი კომისიის წევრი                                    
46 23 ირა ცხომარია კომისიის წევრი                                    
46 23 გია ონიანი მოადგილე                                          



47 1 ნესტან ბერიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
47 1 გულნარა ფირცხელანი კომისიის მდივანი                                  
47 1 გოჩა ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
47 1 მზია ნიგურიანი კომისიის წევრი                                    
47 1 ლეილა შერვაშიძე კომისიის წევრი                                    
47 1 ხათუნა ფალიანი კომისიის წევრი                                    
47 1 თამარი ნიგურიანი კომისიის წევრი                                    
47 1 გულო გიგანი კომისიის წევრი                                    
47 1 ცირა ჩართოლანი კომისიის წევრი                                    
47 1 კატუშა ჩხვიმიანი კომისიის წევრი                                    
47 1 გიორგი ხერგიანი კომისიის წევრი                                    
47 1 თამარ ჯაჯვანი კომისიის წევრი                                    
47 1 იამზე ჯაფარიძე მოადგილე                                          

47 2 მერაბი ხერგიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
47 2 ლია ჩარკვიანი კომისიის მდივანი                                  
47 2 ლელა ჩართოლანი კომისიის წევრი                                    
47 2 სვეტლანა ჩართოლანი კომისიის წევრი                                    
47 2 ლელა რატიანი კომისიის წევრი                                    
47 2 მარინე რატიანი კომისიის წევრი                                    
47 2 ნაზია ქალდანი კომისიის წევრი                                    
47 2 ნინო ნიგურიანი კომისიის წევრი                                    
47 2 ნაზო არღვლიანი კომისიის წევრი                                    
47 2 რიმინო მარგიანი კომისიის წევრი                                    
47 2 გარი ნიგურიანი კომისიის წევრი                                    
47 2 ნინო ხაფთანი კომისიის წევრი                                    
47 2 ეკატერინე არღვლიანი მოადგილე                                          

47 3 ჯამილა ვეზდენი კომისიის თავმჯდომარე                              
47 3 აზა ცინდელიანი კომისიის მდივანი                                  
47 3 ნინო კვიციანი კომისიის წევრი                                    
47 3 ჩენკა ცინდელიანი კომისიის წევრი                                    
47 3 აზა ჟორჟოლიანი კომისიის წევრი                                    
47 3 ნათია ჯამდელიანი კომისიის წევრი                                    
47 3 მეგი ვეზდენი კომისიის წევრი                                    
47 3 დალი აბდელანი კომისიის წევრი                                    
47 3 შალიკო კვიციანი კომისიის წევრი                                    
47 3 თამარი ფილფანი კომისიის წევრი                                    



47 3 ზეინაბ ქალდანი კომისიის წევრი                                    
47 3 ნესტან ქალდანი მოადგილე                                          

47 4 მუხრან უშხვანი კომისიის თავმჯდომარე                              
47 4 მანანა ფილფანი კომისიის მდივანი                                  
47 4 ნატალია გულედანი კომისიის წევრი                                    
47 4 ქეთევან გურჩიანი კომისიის წევრი                                    
47 4 ლამზირა გირგვლიანი კომისიის წევრი                                    
47 4 ირინე ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
47 4 მარინე გულედანი კომისიის წევრი                                    
47 4 გია კვიციანი კომისიის წევრი                                    
47 4 ლელა კვიციანი კომისიის წევრი                                    
47 4 თინათინ კუზანაშვილი კომისიის წევრი                                    
47 4 კობა კვიციანი მოადგილე                                          

47 5 ლიანა ჩხვიმიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
47 5 დალი ქალდანი კომისიის მდივანი                                  
47 5 მზია აფრასიძე კომისიის წევრი                                    
47 5 ლონდა ვეზდენი კომისიის წევრი                                    
47 5 სოსო კვიციანი კომისიის წევრი                                    
47 5 ოდიშარ აბდელანი კომისიის წევრი                                    
47 5 თამარი კვიციანი კომისიის წევრი                                    
47 5 ლიანა კვიციანი კომისიის წევრი                                    
47 5 ლევან კვიციანი კომისიის წევრი                                    
47 5 ანნა უშხვანი კომისიის წევრი                                    
47 5 ინდირა ფარჯიანი კომისიის წევრი                                    
47 5 დავით ხორგუანი კომისიის წევრი                                    
47 5 ელენე კვიციანი მოადგილე                                          

47 6 ნათია ცინდელიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
47 6 რომანი ხორგუანი კომისიის მდივანი                                  
47 6 ლევან ნაკანი კომისიის წევრი                                    
47 6 ბექა გურჩიანი კომისიის წევრი                                    
47 6 დათიკო გურჩიანი კომისიის წევრი                                    
47 6 ლელა გურჩიანი კომისიის წევრი                                    
47 6 მელანო აფრასიძე კომისიის წევრი                                    
47 6 მაკა გაბუნია კომისიის წევრი                                    
47 6 ლამარა გერლიანი კომისიის წევრი                                    
47 6 გოდერძი გურჩიანი კომისიის წევრი                                    



47 6 ტარიელ პაკელიანი კომისიის წევრი                                    
47 6 ვახტანგ აფრასიძე მოადგილე                                          

47 7 ლაშა პაკელიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
47 7 ნანა გერლიანი კომისიის მდივანი                                  
47 7 ლალი კვიციანი კომისიის წევრი                                    
47 7 იზოლიდა გაბულდანი კომისიის წევრი                                    
47 7 თინა არღვლიანი კომისიის წევრი                                    
47 7 ფიქრია ჩოფლიანი კომისიის წევრი                                    
47 7 თემური საბანიძე კომისიის წევრი                                    
47 7 ომეხ ხორგუანი კომისიის წევრი                                    
47 7 ჯოტო არღვლიანი კომისიის წევრი                                    
47 7 გივი გურჩიანი კომისიის წევრი                                    
47 7 ქეთო ჩხეტიანი კომისიის წევრი                                    
47 7 თამარ შუკვანი მოადგილე                                          

47 8 ჯემალი გერლიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
47 8 ალირა უმფრიანი კომისიის მდივანი                                  
47 8 ელმირა ბუთბაია კომისიის წევრი                                    
47 8 მარიამ ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
47 8 ანელა გერლიანი კომისიის წევრი                                    
47 8 ირმა გერლიანი კომისიის წევრი                                    
47 8 ლაშა გერლიანი კომისიის წევრი                                    
47 8 გულნაზი ფილფანი კომისიის წევრი                                    
47 8 ელიზა გერლიანი კომისიის წევრი                                    
47 8 მირზა გერლიანი კომისიის წევრი                                    
47 8 სოზარ გერლიანი კომისიის წევრი                                    
47 8 რაჯი საბანიძე კომისიის წევრი                                    
47 8 ანატოლი გერლიანი მოადგილე                                          

47 9 მელანო ჭეხანი კომისიის თავმჯდომარე                              
47 9 ფატიმა ჭკადუა კომისიის მდივანი                                  
47 9 გიზო ცხომარია კომისიის წევრი                                    
47 9 ნაირა სუბელიანი კომისიის წევრი                                    
47 9 გულნაზი სუბელიანი კომისიის წევრი                                    
47 9 თამაზ ცალანი კომისიის წევრი                                    
47 9 მადონა სუბელიანი კომისიის წევრი                                    
47 9 დათო სუბელიანი კომისიის წევრი                                    
47 9 გულადი სუბელიანი კომისიის წევრი                                    



47 9 ზაალი სუბელიანი კომისიის წევრი                                    
47 9 ლანა სუბელიანი კომისიის წევრი                                    
47 9 ჰაინერ სუბელიანი მოადგილე                                          

47 10 ოთარი მურღვლიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
47 10 გოგი ჩხეტიანი კომისიის მდივანი                                  
47 10 მზიური მურღვლიანი კომისიის წევრი                                    
47 10 არჩილ მურღვლიანი კომისიის წევრი                                    
47 10 დავით არღვლიანი კომისიის წევრი                                    
47 10 კახა მურღვლიანი კომისიის წევრი                                    
47 10 ზაზა ჩარკვიანი კომისიის წევრი                                    
47 10 გოგი მურღვლიანი კომისიის წევრი                                    
47 10 მურმან ქანცლიანი კომისიის წევრი                                    
47 10 გიორგი გერლიანი კომისიის წევრი                                    
47 10 ნიკოლოზ მურღვლიანი კომისიის წევრი                                    
47 10 ნელი პაკელიანი კომისიის წევრი                                    
47 10 ემზარ მურღვლიანი მოადგილე                                          

47 11 ლევანი პირველი კომისიის თავმჯდომარე                              

47 11 თამილა ხორგუანი–პირველი კომისიის მდივანი                                  
47 11 გიორგი ხორგუანი კომისიის წევრი                                    
47 11 ნატრული თამლიანი კომისიის წევრი                                    
47 11 ნინა გულბანი კომისიის წევრი                                    
47 11 როენა გულბანი კომისიის წევრი                                    
47 11 გურიელ ხვიბლიანი კომისიის წევრი                                    
47 11 თეა მერლანი კომისიის წევრი                                    
47 11 ივანე გულბანი კომისიის წევრი                                    
47 11 ლელა კორძაია კომისიის წევრი                                    
47 11 მერი პირველი კომისიის წევრი                                    
47 11 ივანე ხვისტანი კომისიის წევრი                                    
47 11 ივანე კორძაია მოადგილე                                          

47 12 ნათია იოსელიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
47 12 მუხრან ავალიანი კომისიის მდივანი                                  
47 12 ზაზა ნავერიანი კომისიის წევრი                                    
47 12 ვაჟა პირველი კომისიის წევრი                                    
47 12 ბეთქილ გულბანი კომისიის წევრი                                    
47 12 მაია ავალიანი კომისიის წევრი                                    



47 12 კახა ავალიანი კომისიის წევრი                                    
47 12 ნარგიზა აფრასიძე კომისიის წევრი                                    
47 12 გიორგი ავალიანი კომისიის წევრი                                    
47 12 გურამ ავალიანი კომისიის წევრი                                    
47 12 ეთერი გულედანი კომისიის წევრი                                    
47 12 ლელა ხაჭვანი კომისიის წევრი                                    
47 12 გონელი ავალიანი მოადგილე                                          

47 13 მალხაზ დადვანი კომისიის თავმჯდომარე                              
47 13 ფატიმა ხარძიანი კომისიის მდივანი                                  
47 13 ერეკლე მარგველანი კომისიის წევრი                                    
47 13 ლილი გულბანი კომისიის წევრი                                    
47 13 საშა მარგველანი კომისიის წევრი                                    
47 13 ბაჩუკ გულბანი კომისიის წევრი                                    
47 13 თამარ ფირცხელანი კომისიის წევრი                                    
47 13 ერაკლე დადვანი კომისიის წევრი                                    
47 13 ხათუნა ნიგურიანი კომისიის წევრი                                    
47 13 რამაზ ხარძიანი მოადგილე                                          

47 14 ბესიკ წერედიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
47 14 თამილა კახბერიძე კომისიის მდივანი                                  
47 14 მანანა მარგველანი კომისიის წევრი                                    
47 14 მზია ხარძიანი კომისიის წევრი                                    
47 14 დავითი ფარჯიანი კომისიის წევრი                                    
47 14 სვეტლანა გირგვლიანი კომისიის წევრი                                    
47 14 გია ასუმბანი კომისიის წევრი                                    
47 14 დათო თამლიანი კომისიის წევრი                                    
47 14 ციცინო ასუმბანი კომისიის წევრი                                    
47 14 მარატი კვანჭიანი კომისიის წევრი                                    
47 14 ერეკლე სტეფლიანი კომისიის წევრი                                    
47 14 ჯეირან ფირცხელანი კომისიის წევრი                                    
47 14 ბესიკ ფირცხელანი მოადგილე                                          

47 15 მინდია გირგვლიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
47 15 რომეო ფირცხელანი კომისიის მდივანი                                  
47 15 ნონა ფარჯიანი კომისიის წევრი                                    
47 15 ელევნორა ფარჯიანი კომისიის წევრი                                    
47 15 ხვიჩა წერედიანი კომისიის წევრი                                    
47 15 ელიკო გირგვლიანი კომისიის წევრი                                    



47 15 თამილა ფარჯიანი კომისიის წევრი                                    
47 15 ლაშა სტეფლიანი კომისიის წევრი                                    
47 15 ნონა გვიჩიანი კომისიის წევრი                                    
47 15 დავით გირგვლიანი კომისიის წევრი                                    
47 15 გულთაზი კვანჭიანი კომისიის წევრი                                    
47 15 ლალი ნიკოლოზიანი კომისიის წევრი                                    
47 15 გულნაზ ბელქანია მოადგილე                                          

47 16 დარეჯან კვანჭიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
47 16 ნინო სტეფლიანი კომისიის მდივანი                                  
47 16 ნოდარი აბდელანი კომისიის წევრი                                    
47 16 ნელი ფარჯიანი კომისიის წევრი                                    
47 16 ნოდარ ივეჩიანი კომისიის წევრი                                    
47 16 ვახტანგ გირგვლიანი კომისიის წევრი                                    
47 16 მანანა კვიციანი კომისიის წევრი                                    
47 16 ზურაბ ხვინთელანი კომისიის წევრი                                    
47 16 გიორგი ვეზდენი კომისიის წევრი                                    
47 16 ლაშა თამლიანი კომისიის წევრი                                    
47 16 დავით კვანჭიანი კომისიის წევრი                                    
47 16 ზოია ფარჯიანი კომისიის წევრი                                    
47 16 ვახტანგ ფირცხელანი მოადგილე                                          

47 17 ირმა გურჩიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
47 17 ზოია ჭკადუა კომისიის მდივანი                                  
47 17 ირმა გულბანი კომისიის წევრი                                    
47 17 მაია ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
47 17 კახა საბანიძე კომისიის წევრი                                    
47 17 მზია ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
47 17 ნინელი ეჯიბაძე კომისიის წევრი                                    
47 17 ვენერა გერლიანი კომისიის წევრი                                    
47 17 პაატა დავითიანი კომისიის წევრი                                    
47 17 ნაზი საბანიძე კომისიის წევრი                                    
47 17 მანუჩარ ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
47 17 სოფიკო ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
47 17 ვალია ჭკადუა მოადგილე                                          

47 18 იამზე კვირიკაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
47 18 ზაირა ჩხვიმიანი კომისიის მდივანი                                  
47 18 ვახტანგ ჭკადუა კომისიის წევრი                                    



47 18 ავთანდილ ანსიანი კომისიის წევრი                                    
47 18 ვალოდია ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
47 18 ელვარდ ანსიანი კომისიის წევრი                                    
47 18 მიხეილ ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
47 18 ნანა ჩხვიმიანი კომისიის წევრი                                    
47 18 რაჟიკო ანსიანი კომისიის წევრი                                    
47 18 თეიმურაზ საბანიძე კომისიის წევრი                                    
47 18 მარინე ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
47 18 ნადია ჭკადუა მოადგილე                                          

47 19 შამილი ჭკადუა კომისიის თავმჯდომარე                              
47 19 ლედი შუკვანი კომისიის მდივანი                                  
47 19 მზიანა გულედანი კომისიის წევრი                                    
47 19 ლია ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
47 19 გიორგი ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
47 19 ლალი ფილფანი კომისიის წევრი                                    
47 19 ნანი ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
47 19 შერმადინი ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
47 19 დარინა ათაბაგი კომისიის წევრი                                    
47 19 ოლია დავითიანი კომისიის წევრი                                    
47 19 ნოდარ საბანიძე კომისიის წევრი                                    
47 19 რუსლან ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
47 19 ერეკლე ჭკადუა მოადგილე                                          

47 20 მურთაზ გულედანი კომისიის თავმჯდომარე                              
47 20 ნათია ხაფთანი კომისიის მდივანი                                  
47 20 სვეტლანა ხაფთანი კომისიის წევრი                                    
47 20 ქეთო ფილფანი კომისიის წევრი                                    
47 20 სოფიკო მერლანი კომისიის წევრი                                    
47 20 თამარი შუკვანი კომისიის წევრი                                    
47 20 გიორგი ხაფთანი კომისიის წევრი                                    
47 20 ბადრი ფილფანი კომისიის წევრი                                    
47 20 მარინა გულედანი კომისიის წევრი                                    
47 20 სალომე გულედანი კომისიის წევრი                                    
47 20 დანიელ უდესიანი კომისიის წევრი                                    
47 20 დავით შუკვანი კომისიის წევრი                                    
47 20 გილარ ფილფანი მოადგილე                                          

47 21 ლანა შუკვანი კომისიის თავმჯდომარე                              



47 21 მარინა ქალდანი კომისიის მდივანი                                  
47 21 მანანა გიგლემიანი კომისიის წევრი                                    
47 21 ინგა ნავერიანი კომისიის წევრი                                    
47 21 ნიკა მერლანი კომისიის წევრი                                    
47 21 ბეშქენ გულედანი კომისიის წევრი                                    
47 21 გიორგი მერლანი კომისიის წევრი                                    
47 21 მურმან გულედანი კომისიის წევრი                                    
47 21 ლამარა მერლანი კომისიის წევრი                                    
47 21 მაია მერლანი კომისიის წევრი                                    
47 21 შორენა ხაფთანი კომისიის წევრი                                    
47 21 სულიკო ზურებიანი მოადგილე                                          

47 22 გიორგი მარგიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
47 22 მადიშა თამლიანი კომისიის მდივანი                                  
47 22 ირმა ნავერიანი კომისიის წევრი                                    
47 22 დავით ნავერიანი კომისიის წევრი                                    
47 22 ნინო შუკვანი კომისიის წევრი                                    
47 22 ჯამლეთ ზურებიანი კომისიის წევრი                                    
47 22 თეოლინა გიგლემიანი კომისიის წევრი                                    
47 22 მევლუდ კახიანი კომისიის წევრი                                    
47 22 ლირა გიგანი კომისიის წევრი                                    
47 22 მანანა ზურებიანი კომისიის წევრი                                    
47 22 ჟენია ნავერიანი კომისიის წევრი                                    
47 22 მაია ქალდანი კომისიის წევრი                                    
47 22 მერსიდე მერლანი მოადგილე                                          

47 23 ქეთო რატიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
47 23 თამილა რატიანი კომისიის მდივანი                                  
47 23 ირაკლი შერვაშიძე კომისიის წევრი                                    
47 23 მურმან ქოჩქიანი კომისიის წევრი                                    
47 23 თამარ ჟორჟოლიანი კომისიის წევრი                                    
47 23 მარინა ლუხუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
47 23 მუხრან დევდარიანი კომისიის წევრი                                    
47 23 ნატო გასვიანი კომისიის წევრი                                    
47 23 ვალერ გიგანი კომისიის წევრი                                    
47 23 ლაშა გიგანი კომისიის წევრი                                    
47 23 სალომე იოსელიანი კომისიის წევრი                                    
47 23 ელისო ნავერიანი კომისიის წევრი                                    
47 23 ქეთო ხორგუანი მოადგილე                                          



47 24 ციური მარგიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
47 24 ნარგიზა ნავერიანი კომისიის მდივანი                                  
47 24 მირანდა ქურდიანი კომისიის წევრი                                    
47 24 ოთარი გიგანი კომისიის წევრი                                    
47 24 ფათიმათ იოსელიანი კომისიის წევრი                                    
47 24 მუხტარ იოსელიანი კომისიის წევრი                                    
47 24 ხატია ხერგიანი კომისიის წევრი                                    
47 24 ციური გულბანი კომისიის წევრი                                    
47 24 გიორგი გიგანი კომისიის წევრი                                    
47 24 მარიამ იოსელიანი კომისიის წევრი                                    
47 24 მზევინარ კვანჭიანი კომისიის წევრი                                    
47 24 ნანა ჟორჟოლიანი კომისიის წევრი                                    
47 24 ზვიად იოსელიანი მოადგილე                                          

47 25 ლალი რატიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
47 25 ნონა ნაკანი კომისიის მდივანი                                  
47 25 მამუკა ნავერიანი კომისიის წევრი                                    
47 25 სოზარ ჟორჟოლიანი კომისიის წევრი                                    
47 25 ალბერტი ჟორჟოლიანი კომისიის წევრი                                    
47 25 გოჩა ჟორჟოლიანი კომისიის წევრი                                    
47 25 უშანგი გუჯეჯიანი კომისიის წევრი                                    
47 25 ინეზა ქურდიანი კომისიის წევრი                                    
47 25 ავთანდილ მარგიანი კომისიის წევრი                                    
47 25 ნოდარ მარგიანი კომისიის წევრი                                    
47 25 ინდირა მჭედლიანი კომისიის წევრი                                    
47 25 გიორგი ჩხობაძე კომისიის წევრი                                    
47 25 ელისო ზურებიანი მოადგილე                                          

47 26 ირმა გვარმიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
47 26 ნინო რეზესიძე კომისიის მდივანი                                  
47 26 ნინო ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
47 26 ზვიადი ცინდელიანი კომისიის წევრი                                    
47 26 ელდარ გვარმიანი კომისიის წევრი                                    
47 26 იაროსლავ ცინდელიანი კომისიის წევრი                                    
47 26 ბაძუ ვიბლიანი კომისიის წევრი                                    
47 26 კორნელი გვარმიანი კომისიის წევრი                                    
47 26 სპარტაკ გვარმიანი კომისიის წევრი                                    
47 26 დავით ცინდელიანი კომისიის წევრი                                    



47 26 სოფიო ცინდელიანი კომისიის წევრი                                    
47 26 ზიზი წეწიაიძე კომისიის წევრი                                    
47 26 რენო რეზესიძე მოადგილე                                          

47 27 ნატო ქალდანი კომისიის თავმჯდომარე                              
47 27 თამილა გაბულდანი კომისიის მდივანი                                  
47 27 როენა გაბულდანი კომისიის წევრი                                    
47 27 ბროლისა აფრასიძე კომისიის წევრი                                    
47 27 მირანდა ცინდელიანი კომისიის წევრი                                    
47 27 ნონა კვიციანი კომისიის წევრი                                    
47 27 მოსე გაბულდანი კომისიის წევრი                                    
47 27 თამარა გაბულდანი კომისიის წევრი                                    
47 27 ჯაბა გაბულდანი კომისიის წევრი                                    
47 27 მარინა გოშუანი კომისიის წევრი                                    
47 27 ომეხი ვიბლიანი კომისიის წევრი                                    
47 27 ნანა ფილფანი მოადგილე                                          

47 28 მაია ხაჭვანი კომისიის თავმჯდომარე                              
47 28 ნელი ჩარქსელიანი კომისიის მდივანი                                  
47 28 ასტერ ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
47 28 ზამირ რატიანი კომისიის წევრი                                    
47 28 გურგენ ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
47 28 რეჯიბ ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    
47 28 ქეთევან პირველი კომისიის წევრი                                    
47 28 თეონა ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    
47 28 ბაქარ ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    
47 28 ნატო ნავერიანი კომისიის წევრი                                    
47 28 ნორა პირველი კომისიის წევრი                                    
47 28 ნაირა ღვაჩლიანი კომისიის წევრი                                    
47 28 ბესიკ ჩარქსელიანი მოადგილე                                          

47 29 ჩიტო კვიციანი კომისიის თავმჯდომარე                              
47 29 ნინო გადრანი კომისიის მდივანი                                  
47 29 ეკა რეზესიძე კომისიის წევრი                                    
47 29 ნოდარ ხაფთანი კომისიის წევრი                                    
47 29 თამთა მიქიანი კომისიის წევრი                                    
47 29 გივი დადეშქელიანი კომისიის წევრი                                    
47 29 არზაყან რეზესიძე კომისიის წევრი                                    
47 29 გულო ვიბლიანი კომისიის წევრი                                    



47 29 მაია ნარსავიძე კომისიის წევრი                                    
47 29 ზეინაბ ნიგურიანი კომისიის წევრი                                    
47 29 გიორგი ჩხვიმიანი კომისიის წევრი                                    
47 29 დავით ჩხვიმიანი კომისიის წევრი                                    
47 29 ქეთო კვიციანი მოადგილე                                          

47 30 ლალი გელოვანი კომისიის თავმჯდომარე                              
47 30 ელმირა ავალიანი კომისიის მდივანი                                  
47 30 თემურ ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
47 30 მადლენა ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
47 30 მზია ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
47 30 ნონა ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
47 30 სპარტაკ ზუმაძე კომისიის წევრი                                    

47 31 მზიური არღვლიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
47 31 თამარ კვიციანი კომისიის მდივანი                                  
47 31 ნუნუ მიქიანი კომისიის წევრი                                    
47 31 სულიკო კვიციანი კომისიის წევრი                                    
47 31 თემურ ცალანი კომისიის წევრი                                    
47 31 მარინა ხორგუანი კომისიის წევრი                                    
47 31 თენგიზ დადეშქელიანი კომისიის წევრი                                    
47 31 გია წულუკიანი კომისიის წევრი                                    
47 31 იზოლდა დადეშქელიანი კომისიის წევრი                                    
47 31 ბექა ვიბლიანი კომისიის წევრი                                    
47 31 გურამ ჩოფლიანი კომისიის წევრი                                    
47 31 ზოია ცალანი კომისიის წევრი                                    
47 31 მირანდა გადრანი მოადგილე                                          

47 32 ვალოდია საღლიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
47 32 ლალი ჩხვიმიანი კომისიის მდივანი                                  
47 32 რობერტ გოშუანი კომისიის წევრი                                    
47 32 ზოია შამფრიანი კომისიის წევრი                                    
47 32 კობა საღლიანი კომისიის წევრი                                    
47 32 ვეფხვია გერლიანი კომისიის წევრი                                    
47 32 ნათელა ფირცხელანი კომისიის წევრი                                    
47 32 დავითი ჯაჭვლიანი კომისიის წევრი                                    
47 32 ნათელა გუგუსიანი კომისიის წევრი                                    
47 32 სვეტლანა გუგუსიანი კომისიის წევრი                                    
47 32 ალმაცგირ მილდიანი კომისიის წევრი                                    



47 32 ნოდარ საღლიანი კომისიის წევრი                                    
47 32 ბესარიონ ქალდანი მოადგილე                                          

47 33 ნელი არღვლიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
47 33 ნონა არღვლიანი კომისიის მდივანი                                  
47 33 ნელი გერლიანი კომისიის წევრი                                    
47 33 ლუცინდა შამფრიანი კომისიის წევრი                                    
47 33 ტატიანა ზაიაკიანი-ქალდანი კომისიის წევრი                                    
47 33 დავით გერლიანი კომისიის წევრი                                    
47 33 თამარ არღვლიანი კომისიის წევრი                                    
47 33 ამაიზ არღვლიანი კომისიის წევრი                                    
47 33 კახა არღვლიანი კომისიის წევრი                                    
47 33 ზოია არღვლიანი კომისიის წევრი                                    
47 33 ბესიკ ჯაჭვლიანი კომისიის წევრი                                    
47 33 ნინო ჯაჭვლიანი კომისიის წევრი                                    
47 33 ნანული ჯაჭვლიანი მოადგილე                                          

47 34 ლალი გულედანი კომისიის თავმჯდომარე                              
47 34 მაკა შუკვანი კომისიის მდივანი                                  
47 34 სულიკო თამლიანი კომისიის წევრი                                    
47 34 თამუნა გიგლემიანი კომისიის წევრი                                    
47 34 ლამზირა გიგანი კომისიის წევრი                                    
47 34 სერგო ფირცხელიანი კომისიის წევრი                                    
47 34 ინგა ყიფიანი კომისიის წევრი                                    
47 34 იზოლიდა ფანგანი კომისიის წევრი                                    
47 34 ნური გიგლემიანი კომისიის წევრი                                    
47 34 მელანო თამლიანი კომისიის წევრი                                    
47 34 მარიამ კორძაია კომისიის წევრი                                    
47 34 ლია ფირცხელიანი კომისიის წევრი                                    
47 34 თეიმურაზ ფირცხელიანი მოადგილე                                          

47 35 ლეილა ხვიბლიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
47 35 ნინა ქალდანი კომისიის მდივანი                                  
47 35 მურზაყან სამსიანი კომისიის წევრი                                    
47 35 თეონა გიგლემიანი კომისიის წევრი                                    
47 35 სოფიო ხვიბლიანი კომისიის წევრი                                    
47 35 ფრიდონ ხვიბლიანი კომისიის წევრი                                    
47 35 ნინო ჩედილიანი კომისიის წევრი                                    
47 35 ოლეგ სამსიანი კომისიის წევრი                                    



47 35 ნონა გურგულიანი კომისიის წევრი                                    
47 35 შმაგი სამსიანი კომისიის წევრი                                    
47 35 მაია ფანგანი კომისიის წევრი                                    
47 35 მარინე ფანგანი კომისიის წევრი                                    
47 35 ანა სამსიანი მოადგილე                                          

47 36 ირმა ჩხვიმიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
47 36 ნონა ცინდელიანი კომისიის მდივანი                                  
47 36 ელიკო ნარსავიძე კომისიის წევრი                                    
47 36 მირანდა ხორგუანი კომისიის წევრი                                    
47 36 ნინო ვიბლიანი კომისიის წევრი                                    
47 36 თამარ ვიბლიანი კომისიის წევრი                                    
47 36 მაია აფრასიძე კომისიის წევრი                                    
47 36 ემა ვიბლიანი კომისიის წევრი                                    
47 36 მადლენა ჯაჭვლიანი კომისიის წევრი                                    
47 36 მადონა ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
47 36 ამირან ჯაჭვლიანი კომისიის წევრი                                    
47 36 მარინე ჯაჭვლიანი კომისიის წევრი                                    
47 36 როენა აფრასიძე მოადგილე                                          

47 37 მელორი ცინდელიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
47 37 მაია ჩხვიმიანი კომისიის მდივანი                                  
47 37 მანანა ცინდელიანი კომისიის წევრი                                    
47 37 ნანი ჯაჭვლიანი კომისიის წევრი                                    
47 37 ზურაბ ფირცხელიანი კომისიის წევრი                                    
47 37 ფიქრია წულუკიანი კომისიის წევრი                                    
47 37 გარი ჩხვიმიანი კომისიის წევრი                                    
47 37 ირმა დადეშქელიანი კომისიის წევრი                                    
47 37 თემურ ვიბლიანი კომისიის წევრი                                    
47 37 ჟივლერ გვარმიანი კომისიის წევრი                                    
47 37 ნატო სუბელიანი კომისიის წევრი                                    
47 37 ედიტა ხორგუანი კომისიის წევრი                                    
47 37 ლილე ჩხეტიანი მოადგილე                                          

47 38 ნინო ბოჭორიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
47 38 როლანდი კვირიკაძე კომისიის მდივანი                                  
47 38 მაია ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
47 38 ლიანა ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
47 38 ია ჭკადუა კომისიის წევრი                                    



47 38 ინეზა ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
47 38 ნანა აფციაური კომისიის წევრი                                    

47 38 ალექსანდრე დავითიანი მოადგილე                                          

47 39 ნათია ჭკადუა კომისიის თავმჯდომარე                              
47 39 ანა ჭკადუა კომისიის მდივანი                                  
47 39 ნარგიზა ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
47 39 ამრა ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
47 39 თეა კორტავა კომისიის წევრი                                    
47 39 ირაკლი ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
47 39 გოდერძი ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
47 39 ნატო ჭკადუა კომისიის წევრი                                    

47 40 აკაკი ჭკადუა კომისიის თავმჯდომარე                              
47 40 მიშა ჭკადუა კომისიის მდივანი                                  
47 40 შორენა ზარიძე კომისიის წევრი                                    
47 40 მაია დვალი კომისიის წევრი                                    
47 40 გიორგი კვანჭიანი კომისიის წევრი                                    
47 40 ალექსი კვანჭიანი კომისიის წევრი                                    
47 40 სოფიკო იოსელიანი კომისიის წევრი                                    
47 40 ვალიდა ჭკადუა მოადგილე                                          

48 1 თამარი წიქარიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
48 1 ლალი სებისკვერაძე კომისიის მდივანი                                  
48 1 მამუკა მეიფარიანი კომისიის წევრი                                    
48 1 ნანა ბუხნიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 1 ჯემალი ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
48 1 მევლუდ ჭიპაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 1 მანანა ბოდაველი კომისიის წევრი                                    
48 1 ნინო კიზივაძე კომისიის წევრი                                    
48 1 მაკა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
48 1 ლია დევდარიანი კომისიის წევრი                                    
48 1 ხათუნა ლურსმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 1 იზა სულაქველიძე კომისიის წევრი                                    
48 1 თეიმურაზ ფცქიალაძე მოადგილე                                          

48 2 ქეთევან ლომსაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
48 2 ლია ხმალაძე კომისიის მდივანი                                  



48 2 ქეთევან გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
48 2 ია ღობნელიშვილი კომისიის წევრი                                    
48 2 თენგიზი შერგელაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 2 ირმა სებისკვერაძე კომისიის წევრი                                    
48 2 ქეთევან ჭიპაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 2 ვარლამი ვეფხვაძე კომისიის წევრი                                    
48 2 იმედა თაბუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 2 დარეჯან კაციტაძე კომისიის წევრი                                    
48 2 რუსუდან მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
48 2 ლია სანიკიძე კომისიის წევრი                                    
48 2 ნუგზარ ბარბაქაძე მოადგილე                                          

48 3 მერაბი თხელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
48 3 ელისო მესხი კომისიის მდივანი                                  
48 3 თამარი ოთარაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 3 მადონა გოლუბიანი კომისიის წევრი                                    
48 3 ნიკოლოზ დეკანოსიძე კომისიის წევრი                                    
48 3 ლევან კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
48 3 ფატიმა ჭიპაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 3 მარიამ გაჩეჩილაძე კომისიის წევრი                                    
48 3 ნანა ბუაჩიძე კომისიის წევრი                                    
48 3 თამარ თავზარაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 3 გულნარი ჭარბაძე კომისიის წევრი                                    
48 3 ლალი ჭიპაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 3 ლევანი ნანიტაშვილი მოადგილე                                          

48 4 შორენა გოგოლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
48 4 ქეთევან ჭყოიძე კომისიის მდივანი                                  
48 4 გიორგი ჭყოიძე კომისიის წევრი                                    
48 4 ლევან გოლუბიანი კომისიის წევრი                                    
48 4 გიორგი ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
48 4 ნაილი გაბუნია კომისიის წევრი                                    
48 4 ხათუნა ჯობაძე კომისიის წევრი                                    
48 4 გიორგი ტყემალაძე კომისიის წევრი                                    
48 4 არჩილ ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
48 4 გიორგი ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
48 4 გვანცა პაქსაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 4 იამზე ჭანკოტაძე კომისიის წევრი                                    
48 4 მაია ბარბაქაძე მოადგილე                                          



48 5 დიმიტრი წიქარიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
48 5 ნანა ბოჟაძე კომისიის მდივანი                                  
48 5 ნუგზარ კურტანიძე კომისიის წევრი                                    
48 5 მარიკა გოლუბიანი კომისიის წევრი                                    

48 5 თეიმურაზი ზუმბაძე კომისიის წევრი                                    
48 5 ნოდარ ცხოვრებაძე კომისიის წევრი                                    
48 5 ავთანდილ კამკამიძე კომისიის წევრი                                    
48 5 ემზარი კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
48 5 ნანა სებისკვერაძე კომისიის წევრი                                    
48 5 სიმონ ზუმბაძე კომისიის წევრი                                    
48 5 ტარიელ ზუმბაძე კომისიის წევრი                                    
48 5 თეონა წიქარიშვილი კომისიის წევრი                                    
48 5 იზოლდა გელაშვილი მოადგილე                                          

48 6 ლია წიქარიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
48 6 ვენერა ჩადუნელი კომისიის მდივანი                                  
48 6 კობა წიქარიშვილი კომისიის წევრი                                    
48 6 ნუგზარ გოლუბიანი კომისიის წევრი                                    
48 6 თამაზ ლომიძე კომისიის წევრი                                    
48 6 ვარლამ წიქარიშვილი კომისიის წევრი                                    
48 6 ოლია ციცქიშვილი კომისიის წევრი                                    
48 6 ეთერი გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
48 6 აკაკი კიპაროიძე კომისიის წევრი                                    
48 6 გოჩა პაქსაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 6 ნინო ტყემალაძე კომისიის წევრი                                    
48 6 თამარ წიქარიშვილი კომისიის წევრი                                    
48 6 ესმა ბარბაქაძე მოადგილე                                          

48 7 ბესიკი სახვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
48 7 ნინო შომახია კომისიის მდივანი                                  
48 7 დავით მახათაძე კომისიის წევრი                                    
48 7 ივანე გოლუბიანი კომისიის წევრი                                    

48 7 ნაზიბროლა სებისკვერაძე კომისიის წევრი                                    
48 7 თემური სახვაძე კომისიის წევრი                                    
48 7 რამან ბლუაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 7 ტარიელ სებისკვერაძე კომისიის წევრი                                    



48 7 გელა სახვაძე კომისიის წევრი                                    
48 7 კახაბერ სახვაძე კომისიის წევრი                                    
48 7 ციალა სახვაძე კომისიის წევრი                                    
48 7 ტარიელ სებისკვერაძე კომისიის წევრი                                    
48 7 გოჩა სახვაძე მოადგილე                                          

48 8 ფრიდონ ხიჯაკაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
48 8 ლია ჯიხვაძე კომისიის მდივანი                                  
48 8 ტარიელ ოკრიბელაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 8 ივანე ხიჯაკაძე კომისიის წევრი                                    
48 8 კობა თავზარაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 8 ავთანდილ ღონღაძე კომისიის წევრი                                    
48 8 ლაშა კვინიკაძე კომისიის წევრი                                    
48 8 იზოლდა ხიჯაკაძე კომისიის წევრი                                    
48 8 ელისო არჯევანიძე კომისიის წევრი                                    
48 8 ნესტან სარალიძე კომისიის წევრი                                    
48 8 მარეხ ხიჯაკაძე კომისიის წევრი                                    
48 8 შმაგი ხიჯაკაძე კომისიის წევრი                                    
48 8 მზექალა გლუნჩაძე მოადგილე                                          

48 9 მერაბ ღონღაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
48 9 ნინო მაღრაძე კომისიის მდივანი                                  
48 9 მანანა კოპინაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 9 ბესიკ ხიხაძე კომისიის წევრი                                    
48 9 ვეფხვია ღონღაძე კომისიის წევრი                                    
48 9 კობა კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
48 9 მაია კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
48 9 რომანი შავიძე კომისიის წევრი                                    
48 9 მაია მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
48 9 ლელა მხატრიშვილი კომისიის წევრი                                    
48 9 ირაკლი ფერაძე კომისიის წევრი                                    
48 9 ვასილ ცხადაძე კომისიის წევრი                                    
48 9 ნოდარი გოგოლაძე მოადგილე                                          

48 10 ნატო შათირიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
48 10 ხათუნა ცხადაძე კომისიის მდივანი                                  
48 10 შორენა ნათობიძე კომისიის წევრი                                    
48 10 ემზარ ჩაჩანიძე კომისიის წევრი                                    
48 10 მზია ფერაძე კომისიის წევრი                                    



48 10 ნათია გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 10 სოსო თიკანაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 10 მანანა ღონღაძე კომისიის წევრი                                    
48 10 მარიკა ბუაჩიძე კომისიის წევრი                                    
48 10 მანანა გოგნაძე კომისიის წევრი                                    
48 10 ხვიჩა კაკიაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 10 გულნარა ტალახაძე კომისიის წევრი                                    
48 10 მარინა მაღლაკელიძე მოადგილე                                          

48 11 ლია გიორგაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
48 11 ნესტან შავიძე კომისიის მდივანი                                  
48 11 მურმან ჭყოიძე კომისიის წევრი                                    
48 11 თამთა ვეფხვაძე კომისიის წევრი                                    
48 11 ლალი ოქრომჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
48 11 მაია ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
48 11 ირმა ბერაძე კომისიის წევრი                                    
48 11 დემური ავალიშვილი კომისიის წევრი                                    
48 11 მარინა ნებიერიძე კომისიის წევრი                                    
48 11 ლილი ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
48 11 ნათია ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
48 11 მაკა ჯიმშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 11 მზია ჭალიძე მოადგილე                                          

48 12 ქეთევან თავზარაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
48 12 მაგული ბერაძე კომისიის მდივანი                                  
48 12 ლეილა კაკოიშვილი კომისიის წევრი                                    
48 12 ლალი ხარაძე კომისიის წევრი                                    
48 12 გელა შავიძე კომისიის წევრი                                    
48 12 ავთანდილ ვეფხვაძე კომისიის წევრი                                    
48 12 ვალენტინა ბერაძე კომისიის წევრი                                    
48 12 ნინო ლურსმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 12 ნარგიზი გორგაძე კომისიის წევრი                                    
48 12 ნათელა ვეფხვაძე კომისიის წევრი                                    
48 12 გიორგი თავზარაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 12 ოთარ ლურსმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 12 ოთარი გიორგიძე მოადგილე                                          

48 13 ლია კალანდაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
48 13 თეონა თხელიძე კომისიის მდივანი                                  



48 13 გოჩა მანჯავიძე კომისიის წევრი                                    
48 13 ანა გოლუბიანი კომისიის წევრი                                    
48 13 ელგუჯა კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
48 13 ეკატერინე ქველაძე კომისიის წევრი                                    
48 13 მარინა ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
48 13 დიმიტრი ბერაძე კომისიის წევრი                                    
48 13 ქეთინო არჯევანიძე კომისიის წევრი                                    
48 13 ირინე კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
48 13 ეკა შავაძე კომისიის წევრი                                    
48 13 თეა ციცქიშვილი კომისიის წევრი                                    
48 13 ელგუჯა ხარატიშვილი მოადგილე                                          

48 14 მერაბ შარიქაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
48 14 დალი არევაძე კომისიის მდივანი                                  
48 14 ნათელა შარიქაძე კომისიის წევრი                                    
48 14 ომარ ბურჯანაძე კომისიის წევრი                                    
48 14 რუსუდან თაბაგარი კომისიის წევრი                                    
48 14 ბადრი შარიქაძე კომისიის წევრი                                    
48 14 პაატა ბურჯანაძე კომისიის წევრი                                    
48 14 თემურ ვეფხვაძე კომისიის წევრი                                    
48 14 ზაზა ბერაძე კომისიის წევრი                                    
48 14 ნუნუ ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
48 14 ანა შარიქაძე კომისიის წევრი                                    
48 14 მზია შარიქაძე კომისიის წევრი                                    
48 14 მანანა მაღრაძე მოადგილე                                          

48 15 ეკა მაღრაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
48 15 ლელა მაღრაძე კომისიის მდივანი                                  
48 15 მზია მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
48 15 ნინო ვეზდენი კომისიის წევრი                                    
48 15 ნიკოლოზ მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
48 15 ნინო მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
48 15 ნონა მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
48 15 ნინო ცისკაძე კომისიის წევრი                                    
48 15 ნუგზარ მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
48 15 ლია მაღლაფერიძე კომისიის წევრი                                    
48 15 ავთანდილ ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
48 15 მამია ცისკაძე კომისიის წევრი                                    
48 15 არსენი მაღრაძე მოადგილე                                          



48 16 თამარ მაღრაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
48 16 მზია არევაძე კომისიის მდივანი                                  
48 16 რობიზონ მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
48 16 ლია ქურდაძე კომისიის წევრი                                    
48 16 გოჩა კაციტაძე კომისიის წევრი                                    
48 16 ფიქრია არევაძე კომისიის წევრი                                    
48 16 გრიგოლ წიტაიშვილი კომისიის წევრი                                    
48 16 ლალი ბერაძე კომისიის წევრი                                    
48 16 ნუგზარ კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
48 16 თამაზი მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
48 16 თეონა შარიქაძე კომისიის წევრი                                    
48 16 სულიკო შარიქაძე კომისიის წევრი                                    
48 16 მერაბ ბლუაშვილი მოადგილე                                          

48 17 კობა კაკიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
48 17 გულნარა კიკნაძე კომისიის მდივანი                                  
48 17 ავთანდილ მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    
48 17 ნანა სახვაძე კომისიის წევრი                                    
48 17 თენგიზ ცხადაძე კომისიის წევრი                                    
48 17 მზია ცხოვრებაძე კომისიის წევრი                                    
48 17 თამარ კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
48 17 ალი მურადოვი კომისიის წევრი                                    
48 17 ნანი ზაქარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
48 17 ბერიკა თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
48 17 ნინო თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
48 17 ავთანდილ მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
48 17 ნაზი ლაცაბიძე მოადგილე                                          

48 18 ტარიელ ფოცხვერაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
48 18 ნიკოლოზ ტაბატაძე კომისიის მდივანი                                  
48 18 დავით ფანქველაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 18 პაატა კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
48 18 ნინო ლაცაბიძე კომისიის წევრი                                    
48 18 ნანა ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
48 18 მანუჩარ მელქაძე კომისიის წევრი                                    
48 18 გიორგი ჭყოიძე კომისიის წევრი                                    
48 18 ქეთინო გოშუანი კომისიის წევრი                                    
48 18 დავით კაპანაძე კომისიის წევრი                                    



48 18 ნანა ლაცაბიძე კომისიის წევრი                                    
48 18 დავით ლეჟავა კომისიის წევრი                                    
48 18 დავით მელქაძე მოადგილე                                          

48 19 ზაირა ლიპარტელიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
48 19 ქეთევან ყიფიანი კომისიის მდივანი                                  
48 19 გივი ჭყოიძე კომისიის წევრი                                    
48 19 ინგა ჭყოიძე კომისიის წევრი                                    
48 19 ლია კვინიკაძე კომისიის წევრი                                    
48 19 ლანა თაბაგარი კომისიის წევრი                                    
48 19 გურამ ჭყოიძე კომისიის წევრი                                    
48 19 სულიკო ჭყოიძე კომისიის წევრი                                    
48 19 ვენერა ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
48 19 ბესიკი მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
48 19 ნინო მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
48 19 ზვიადი ქურდაძე კომისიის წევრი                                    
48 19 თამაზი ჭყოიძე მოადგილე                                          

48 20 მურად გელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
48 20 ნუგზარი შუბითიძე კომისიის მდივანი                                  
48 20 რამაზი გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 20 მზია გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 20 ფატიმა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 20 სალომე სულაბერიძე კომისიის წევრი                                    
48 20 მამამზე გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 20 ზაური გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 20 ნაზი გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 20 ნუგზარი გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 20 ციცინო გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 20 ლაშა ხარაიშვილი კომისიის წევრი                                    
48 20 სოფრომ გელაშვილი მოადგილე                                          

48 21 მადონა კურტანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
48 21 ირმა ჩიკოვა კომისიის მდივანი                                  
48 21 დალი დარაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 21 ზაზა მესხი კომისიის წევრი                                    
48 21 ლეილა კამკამიძე კომისიის წევრი                                    
48 21 ლეილა ნანიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 21 სალომე გამცემლიძე კომისიის წევრი                                    



48 21 ლალი ხვედელიძე კომისიის წევრი                                    
48 21 მიხეილ ავალიანი კომისიის წევრი                                    
48 21 ჯამბულ ბუხნიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 21 გოჩა გრძელიძე კომისიის წევრი                                    
48 21 ლაშა ციცვიძე კომისიის წევრი                                    
48 21 მანანა იაშვილი მოადგილე                                          

48 22 ლელა გლუნჩაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
48 22 მარინა ლურსმანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
48 22 რომანოზ მელაძე კომისიის წევრი                                    
48 22 გურამ მასხარაშვილი კომისიის წევრი                                    

48 22 კალისტრატე პაქსაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 22 ნინო გასიევი კომისიის წევრი                                    
48 22 დიმიტრი ჩიკვაიძე კომისიის წევრი                                    
48 22 ლამარა გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
48 22 მერაბ დეკანოსიძე კომისიის წევრი                                    
48 22 მანანა ბლუაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 22 ქეთევან დეკანოსიძე კომისიის წევრი                                    
48 22 ბუხუტი ხვედელიძე კომისიის წევრი                                    
48 22 ლიანა ვეფხვაძე მოადგილე                                          

48 23 თემურ ბაკურაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
48 23 ელისო კიკნაძე კომისიის მდივანი                                  
48 23 ლევან კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
48 23 ზურაბ კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
48 23 ლევან ყრუაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 23 ირმა ყანჩაველი კომისიის წევრი                                    
48 23 გერონტი ბლუაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 23 ირაკლი კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
48 23 ნანა ბელაში კომისიის წევრი                                    
48 23 თამთა ბლუაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 23 ზაქარია კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
48 23 მამია რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
48 23 ლიანა სებისკვერაძე მოადგილე                                          

48 24 ნანა ტაბატაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
48 24 ლალი ჭყოიძე კომისიის მდივანი                                  
48 24 გივი ქავთარია კომისიის წევრი                                    



48 24 ზვიადი ხარაძე კომისიის წევრი                                    
48 24 ოლეგი მდინარაძე კომისიის წევრი                                    
48 24 ნათელა ბლუაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 24 თამუნა კაკაურიძე კომისიის წევრი                                    
48 24 სიმონ ჩაგელიშვილი კომისიის წევრი                                    
48 24 მაყვალა ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
48 24 მერაბ იჩქიტიძე კომისიის წევრი                                    
48 24 ეკატერინე კურტანიძე კომისიის წევრი                                    
48 24 ზოია ხარებაძე კომისიის წევრი                                    

48 25 ლუბა თელია კომისიის თავმჯდომარე                              
48 25 მაია მესხიშვილი კომისიის მდივანი                                  
48 25 ვლადიმერ ფურცელაძე კომისიის წევრი                                    
48 25 ბორის კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
48 25 როზა ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
48 25 ირმა გაბუნია კომისიის წევრი                                    
48 25 თამარ ლურსმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 25 ლალი მთივლიშვილი კომისიის წევრი                                    
48 25 ლელა კაციტაძე კომისიის წევრი                                    
48 25 მზია ლურსმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 25 ლია ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
48 25 ლია ყრუაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 25 ქეთევან ბარბაქაძე მოადგილე                                          

48 26 თამაზი სახვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
48 26 ეთერი ბუაჩიძე კომისიის მდივანი                                  
48 26 დავითი ბუაჩიძე კომისიის წევრი                                    
48 26 ნანი თაბუკაშვილი კომისიის წევრი                                    

48 26 კონსტანტინე წულუკიძე კომისიის წევრი                                    

48 26 კონსტანტინე ჭიპაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 26 გულო ბუაჩიძე კომისიის წევრი                                    
48 26 ლიკა კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
48 26 ჟანა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
48 26 ლევან თაბუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 26 ზაზა იმედაიშვილი კომისიის წევრი                                    
48 26 დემური შარიქაძე კომისიის წევრი                                    
48 26 გივი ბუაჩიძე მოადგილე                                          



48 27 ნანა კურტანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
48 27 რუსუდანი ტყემალაძე კომისიის მდივანი                                  
48 27 კობა გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
48 27 სერგო გოლუბიანი კომისიის წევრი                                    
48 27 დავით გორგაძე კომისიის წევრი                                    
48 27 ზვიად რამინიშვილი კომისიის წევრი                                    
48 27 შოთა იჩქიტიძე კომისიის წევრი                                    

48 27 ალექსანდრე კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
48 27 მალხაზ გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
48 27 ზაზა მესხიშვილი კომისიის წევრი                                    
48 27 მადლენა ჭაუჭიძე კომისიის წევრი                                    
48 27 დინარა ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
48 27 ნადეჟდა ბუაჩიძე მოადგილე                                          

48 28 ნანული დევდარიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
48 28 ამალია გუდაძე კომისიის მდივანი                                  
48 28 ფატმან ღამბაშიძე კომისიის წევრი                                    
48 28 იური ქურდაძე კომისიის წევრი                                    
48 28 ნინო ჭანკოტაძე კომისიის წევრი                                    
48 28 შორენა ჭანკოტაძე კომისიის წევრი                                    
48 28 ბექა ბანცაძე კომისიის წევრი                                    
48 28 ეთერი გუდაძე კომისიის წევრი                                    
48 28 ირმა გაჩეჩილაძე კომისიის წევრი                                    
48 28 თეიმურაზ ჩიტაძე კომისიის წევრი                                    
48 28 მარინა ჩიტაძე კომისიის წევრი                                    
48 28 ნინო ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    

48 29 არსენ თაბუკაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
48 29 თინა არჩვაძე კომისიის მდივანი                                  
48 29 მაყვალა მაჭავარიანი კომისიის წევრი                                    
48 29 მადონა ლაბაძე კომისიის წევრი                                    
48 29 გია დევდარიანი კომისიის წევრი                                    
48 29 რობიზონ ნიქაბაძე კომისიის წევრი                                    
48 29 სოფიკო არჯევანიძე კომისიის წევრი                                    
48 29 მაია გაგოშიძე კომისიის წევრი                                    
48 29 იზოლდა გამეზარდაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 29 ნათია კავილაძე კომისიის წევრი                                    



48 29 ირმა ფხალაძე კომისიის წევრი                                    
48 29 ხათუნა ქოჩიაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 29 ელენა ხიჯაკაძე მოადგილე                                          

48 30 დავით ტაბატაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
48 30 ნინო კახიძე კომისიის მდივანი                                  
48 30 პავლე გორგაძე კომისიის წევრი                                    
48 30 თამარ მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
48 30 ზეზვა გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 30 ლალი ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
48 30 რაიბული კურტანიძე კომისიის წევრი                                    
48 30 ირმა გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 30 ნათელა გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 30 ციური ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
48 30 ზურაბი ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
48 30 უსუპ ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
48 30 ირინე ხვედელიძე მოადგილე                                          

48 31 გოგი ბერაძე კომისიის თავმჯდომარე                              

48 31 ავთანდილი ხეცაძე კომისიის მდივანი                                  
48 31 მზექალა ბერაძე კომისიის წევრი                                    
48 31 დავით ბერაძე კომისიის წევრი                                    
48 31 თამარ თაბუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 31 ლელა ბერაძე კომისიის წევრი                                    
48 31 მაყვალა კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
48 31 ლატავრა ნინიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 31 სოსო გაგოშიძე კომისიის წევრი                                    
48 31 ლია კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
48 31 შალვა კაციტაძე კომისიის წევრი                                    
48 31 მაგული ღამბაშიძე კომისიის წევრი                                    
48 31 ზოია ჭყოიძე მოადგილე                                          

48 32 თეიმურაზ ტაბატაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
48 32 ნანული ჩადუნელი კომისიის მდივანი                                  
48 32 ხათუნა ყაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
48 32 ზაირა ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
48 32 ნონა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
48 32 დავით ლომიძე კომისიის წევრი                                    



48 32 ლეილა წიქარიშვილი კომისიის წევრი                                    
48 32 სულიკო გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 32 ლელა გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 32 შოთა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
48 32 ციცინო ლომიძე კომისიის წევრი                                    
48 32 ეკატერინე ფანჯაკიძე კომისიის წევრი                                    
48 32 ხათუნა ლომიძე მოადგილე                                          

48 33 მანანა ღამბაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
48 33 ლეილა ბარბაქაძე კომისიის მდივანი                                  
48 33 ჯემალ ციცქიშვილი კომისიის წევრი                                    
48 33 მამია ამაშუკელი კომისიის წევრი                                    
48 33 ჟაკი ციცქიშვილი კომისიის წევრი                                    
48 33 ზვიად ლომიძე კომისიის წევრი                                    
48 33 ნაზი ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
48 33 შალვა გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
48 33 ნატო გამცემლიძე კომისიის წევრი                                    
48 33 თამაზი გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
48 33 კახაბერ გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
48 33 ლია კალმახელიძე კომისიის წევრი                                    

48 33 ალექსანდრა ჭიპაშვილი მოადგილე                                          

48 34 კობა კალანდაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
48 34 ეთერ ბერაძე კომისიის მდივანი                                  
48 34 მერაბი ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    

48 34 ალექსანდრე მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
48 34 ნანული გორგაძე კომისიის წევრი                                    
48 34 გიორგი ტალახაძე კომისიის წევრი                                    
48 34 მათე ლურსმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 34 თინათინ მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
48 34 ნინო კასრაძე კომისიის წევრი                                    
48 34 თამარ ნაცვლიშვილი კომისიის წევრი                                    
48 34 ლალი ღამბაშიძე კომისიის წევრი                                    
48 34 ნინო ხახალაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 34 ლევანი მეტრეველი მოადგილე                                          

48 35 ნარგიზ ციცქიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              



48 35 მაკა გიორგიძე კომისიის მდივანი                                  
48 35 მადონა ფურცელაძე კომისიის წევრი                                    
48 35 ზაალ ლურსმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 35 ტარიელ კვაშილავა კომისიის წევრი                                    
48 35 გიორგი მაქაძე კომისიის წევრი                                    
48 35 მაია გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
48 35 შორენა ნიქაბაძე კომისიის წევრი                                    
48 35 ლელა ბოგვერაძე კომისიის წევრი                                    
48 35 ეთერი დეკანოსიძე კომისიის წევრი                                    
48 35 დარეჯან მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
48 35 იამზე მესხი კომისიის წევრი                                    
48 35 რამაზი ხელიძე მოადგილე                                          

48 36 ხათუნა ციცქიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
48 36 ვახტანგი ტაბატაძე კომისიის მდივანი                                  
48 36 არჩილ მეიფარიანი კომისიის წევრი                                    
48 36 ირაკლი ჭიპაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 36 ნუგზარი ჭიპაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 36 მერაბ ჭიპაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 36 ნუგზარი ჭიპაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 36 ნონა ციცქიშვილი კომისიის წევრი                                    
48 36 პაატა პაქსაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 36 დალი შარაშიძე კომისიის წევრი                                    
48 36 სალომე ჭიპაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 36 ინგა ხიჯაკაძე კომისიის წევრი                                    
48 36 ნინელი გოგიჩაიშვილი მოადგილე                                          

48 37 არკად გორგაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
48 37 მელანო ლომიძე კომისიის მდივანი                                  
48 37 მურად ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    
48 37 კობა გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
48 37 გაგა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
48 37 გიორგი ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    
48 37 ნინო სებისკვერაძე კომისიის წევრი                                    
48 37 მამუკა ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    
48 37 ლოლა ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
48 37 ირმა მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
48 37 გიორგი რიკაძე კომისიის წევრი                                    
48 37 გიორგი ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    



48 37 გოჩა ჩადუნელი მოადგილე                                          

49 1 გაიოზ მარუაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
49 1 მარინა მაკარიძე კომისიის მდივანი                                  
49 1 მეგი ანაკიძე კომისიის წევრი                                    
49 1 ნორა ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
49 1 ზაზა ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
49 1 გალინა ფორჩხიძე კომისიის წევრი                                    
49 1 იზოლდა სოფრომაძე კომისიის წევრი                                    
49 1 ნატო ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
49 1 ბესიკი დოლაკიძე კომისიის წევრი                                    
49 1 ნინო ლიკლიკაძე კომისიის წევრი                                    
49 1 ზაინდი ქარქაშაძე კომისიის წევრი                                    
49 1 ლალი წერეთელი კომისიის წევრი                                    
49 1 ეკა შეყრილაძე მოადგილე                                          

49 2 დონარი ლილუაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
49 2 ვანდა შალამბერიძე კომისიის მდივანი                                  
49 2 ვლადიმერ თურქაძე კომისიის წევრი                                    
49 2 აზა მემანიშვილი კომისიის წევრი                                    
49 2 მარიკა მაკარიძე კომისიის წევრი                                    
49 2 რუსუდან ზარნაძე კომისიის წევრი                                    
49 2 ლადა ერმოლენკო კომისიის წევრი                                    
49 2 მადლენა ძოწენიძე კომისიის წევრი                                    
49 2 თეიმურაზ გაბეხაძე კომისიის წევრი                                    
49 2 რიტა კუბლაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 2 მამუკა ფორჩხიძე კომისიის წევრი                                    
49 2 სოფიკო ფორჩხიძე კომისიის წევრი                                    
49 2 ზაირა ფანჩულიძე მოადგილე                                          

49 3 თამარი ბრეგვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
49 3 მეგი კუპატაძე კომისიის მდივანი                                  
49 3 მალხაზ ჭანკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
49 3 ნათია გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 3 მარიამი ყვავაძე კომისიის წევრი                                    
49 3 მაია გურეშიძე კომისიის წევრი                                    
49 3 მზია მაკარიძე კომისიის წევრი                                    
49 3 მედეია გვენეტაძე კომისიის წევრი                                    
49 3 ზაალი დოლაკიძე კომისიის წევრი                                    



49 3 ლაშა კირკიტაძე კომისიის წევრი                                    
49 3 თეა სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
49 3 მარი ჩიხორია კომისიის წევრი                                    
49 3 მაია ყვავაძე მოადგილე                                          

49 4 ნინო ხაჭაპურიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
49 4 ნანა წკეპლაძე კომისიის მდივანი                                  
49 4 ბადრი ზარნაძე კომისიის წევრი                                    
49 4 გაგა ბუცხრიკიძე კომისიის წევრი                                    
49 4 გიული ბებიაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 4 მანუჩარ დათიაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 4 მადონა ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 4 ელზა ბუცხრიკიძე კომისიის წევრი                                    
49 4 თემურ ბეღელაძე კომისიის წევრი                                    
49 4 ნინო დევნოსაძე კომისიის წევრი                                    
49 4 შოთა დიაკონიძე კომისიის წევრი                                    
49 4 იუზა ზარნაძე კომისიის წევრი                                    
49 4 ხათუნა ბერულავა მოადგილე                                          

49 5 კორნელი შუღლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
49 5 იზო გრიგალაშვილი კომისიის მდივანი                                  
49 5 გელა ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
49 5 ეკა ხუჯაძე კომისიის წევრი                                    
49 5 მიხეილი კუპაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 5 იამზე წიწილაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 5 დავით შუღლაძე კომისიის წევრი                                    
49 5 ირმა კუბლაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 5 დავით ბუცხრიკიძე კომისიის წევრი                                    
49 5 მედეია ბუცხრიკიძე კომისიის წევრი                                    
49 5 ხვიჩა ბუცხრიკიძე კომისიის წევრი                                    
49 5 ელგუჯა გუგუმბერიძე კომისიის წევრი                                    
49 5 როინი აბჟანდაძე მოადგილე                                          

49 6 მიხეილი ქაშაკაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
49 6 ირა ბოჭორიშვილი კომისიის მდივანი                                  
49 6 ტარიელ ტოგონიძე კომისიის წევრი                                    
49 6 არჩილ ჭანტურიძე კომისიის წევრი                                    
49 6 ედუარდი თორთლაძე კომისიის წევრი                                    
49 6 რამაზი ქაშაკაშვილი კომისიის წევრი                                    



49 6 ნარგიზი გუგუმბერიძე კომისიის წევრი                                    
49 6 მაგული აბულაძე კომისიის წევრი                                    
49 6 ზურაბი აბჟანდაძე კომისიის წევრი                                    
49 6 ეკა აბულაძე კომისიის წევრი                                    
49 6 მეგი ბუცხრიკიძე კომისიის წევრი                                    
49 6 დავითი დოღონაძე კომისიის წევრი                                    
49 6 თემური გურული მოადგილე                                          

49 7 ზაზა კვინიკაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
49 7 ნათია ბარდაველიძე კომისიის მდივანი                                  
49 7 ელზა ბარდაველიძე კომისიის წევრი                                    
49 7 მელანო მორჩაძე კომისიის წევრი                                    
49 7 მაია კლდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 7 ნინო ჯულუხაძე კომისიის წევრი                                    
49 7 ნარგიზა გვენეტაძე კომისიის წევრი                                    
49 7 ნაზი გრძელიძე კომისიის წევრი                                    
49 7 შოთა ბარდაველიძე კომისიის წევრი                                    
49 7 ნინო დათაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 7 მიხეილი ვერულაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 7 დიანა უფლისაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 7 დავით ჭუმბურიძე მოადგილე                                          

49 8 ირინე ჭანტურიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
49 8 ვარდო შუღლაძე კომისიის მდივანი                                  
49 8 მარინა ისაკაძე კომისიის წევრი                                    
49 8 შიო ისაკაძე კომისიის წევრი                                    
49 8 ნუკრი დოღონაძე კომისიის წევრი                                    
49 8 ნინო გოგინაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 8 რამაზი ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    
49 8 პაატა გაბრიჭიძე კომისიის წევრი                                    
49 8 ლელა ისაკაძე კომისიის წევრი                                    
49 8 ლალი ლანჩავა კომისიის წევრი                                    
49 8 ნათელა შუღლაძე კომისიის წევრი                                    
49 8 თინათინი ჯიხვაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 8 ფიქრია ჭანტურიძე მოადგილე                                          

49 9 ელგუჯა ამბროლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
49 9 ირა გაბრიჭიძე კომისიის მდივანი                                  
49 9 სოფიკო გუბელიძე კომისიის წევრი                                    



49 9 გოჩა ტყაბლაძე კომისიის წევრი                                    
49 9 ნოდარი მარგველაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 9 ბერდია ხამაშურიძე კომისიის წევრი                                    
49 9 ელისო ამბროლაძე კომისიის წევრი                                    
49 9 გიორგი გაბრიჭიძე კომისიის წევრი                                    
49 9 გიორგი ალფაიძე კომისიის წევრი                                    
49 9 ნინო ამბროლაძე კომისიის წევრი                                    
49 9 ნათია გერაძე კომისიის წევრი                                    
49 9 ნანა ხუჯაძე კომისიის წევრი                                    
49 9 თამარი კაპჭელაშვილი მოადგილე                                          

49 10 მალხაზი ჭანკვეტაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
49 10 სოფიო შველიძე კომისიის მდივანი                                  
49 10 გელა სირბილაძე კომისიის წევრი                                    
49 10 მონიკა შველიძე კომისიის წევრი                                    
49 10 გიორგი გაბრიაძე კომისიის წევრი                                    
49 10 ანტონი კლდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 10 ემზარი ჭიჭინაძე კომისიის წევრი                                    
49 10 ელგუჯა კალმახელიძე კომისიის წევრი                                    
49 10 ზვიად ცირეკიძე კომისიის წევრი                                    
49 10 დავითი ალფაიძე კომისიის წევრი                                    
49 10 ინგა მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
49 10 გიორგი ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
49 10 ეკატერინე მაზაშვილი მოადგილე                                          

49 11 მიხეილ ქამუშაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
49 11 მარინა გიგაშვილი კომისიის მდივანი                                  
49 11 შალვა ზარნაძე კომისიის წევრი                                    
49 11 ფიქრია არაბიძე კომისიის წევრი                                    
49 11 გოგი უკლება კომისიის წევრი                                    
49 11 თამილა კახიძე კომისიის წევრი                                    
49 11 ვალერი რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
49 11 ნატო გელიაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 11 იზო დადუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 11 მირანდა მაღალდაძე კომისიის წევრი                                    
49 11 ვასილი პატარიძე კომისიის წევრი                                    
49 11 ლეილა რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
49 11 ნათია სახეჩიძე მოადგილე                                          



49 12 ამირან კუპატაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
49 12 თეა კუპატაძე კომისიის მდივანი                                  
49 12 მაგდა კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
49 12 ირმა ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
49 12 ქეთევანი კლდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 12 იმედა ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
49 12 მალხაზი ნემსაძე კომისიის წევრი                                    
49 12 ნანა ჭაბუკიანი კომისიის წევრი                                    
49 12 რეზო გოგნაძე კომისიის წევრი                                    
49 12 გიორგი გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
49 12 ლელა კირკიტაძე კომისიის წევრი                                    
49 12 მაყვალა კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
49 12 ნანა კუპატაძე მოადგილე                                          

49 13 ქიშვარდი ცინცაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
49 13 მზია კენჭოშვილი კომისიის მდივანი                                  
49 13 იზოლდა ფხალაძე კომისიის წევრი                                    
49 13 თამუნა გოგბერაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 13 ამირანი აბესაძე კომისიის წევრი                                    
49 13 ავთანდილ კვანტიძე კომისიის წევრი                                    
49 13 მერი მიქაბერიძე კომისიის წევრი                                    
49 13 რამაზი გოგბერაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 13 რამინი გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
49 13 კობა გოგბერაშვილი კომისიის წევრი                                    

49 13 თეიმურაზი ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
49 13 ბაქარი ჭანტურიძე კომისიის წევრი                                    
49 13 ამირან კვანტიძე მოადგილე                                          

49 14 რენადა აბჟანდაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
49 14 რანდო ფანჩულიძე კომისიის მდივანი                                  
49 14 გოჩა აბესაძე კომისიის წევრი                                    
49 14 ზურაბი გვადიბაძე კომისიის წევრი                                    
49 14 ნინო გვენეტაძე კომისიის წევრი                                    
49 14 ალეკო ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
49 14 შორენა გვენეტაძე კომისიის წევრი                                    
49 14 მარინე გვენეტაძე კომისიის წევრი                                    
49 14 ნუგზარი აბჟანდაძე კომისიის წევრი                                    



49 14 მაკა აბულაძე კომისიის წევრი                                    
49 14 დავითი თორთლაძე კომისიის წევრი                                    
49 14 ტარიელ ტოფაძე კომისიის წევრი                                    
49 14 ზვიადი გვადიბაძე მოადგილე                                          

49 15 ოლღა შეიზაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
49 15 ნინო ჩაფიჩაძე კომისიის მდივანი                                  
49 15 დავითი მაჩიტიძე კომისიის წევრი                                    
49 15 მაკა მიხელიძე კომისიის წევრი                                    
49 15 დემური სუთიძე კომისიის წევრი                                    
49 15 მურმანი წიწილაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 15 სოსო წიწილაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 15 ელისაბედი კოშაძე კომისიის წევრი                                    
49 15 მანანა ასანიძე კომისიის წევრი                                    
49 15 ელისო მაჩიტიძე კომისიის წევრი                                    
49 15 ცემული მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
49 15 მერაბ ცხოვრებაძე კომისიის წევრი                                    
49 15 ნუნუ სახეჩიძე მოადგილე                                          

49 16 ბესიკ ბარბაქაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
49 16 მარადი ბედინაშვილი კომისიის მდივანი                                  
49 16 მამუკა ჯიხვაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 16 ინგა ყიფშიძე კომისიის წევრი                                    
49 16 ვიტალი შეყრილაძე კომისიის წევრი                                    
49 16 მამუკა გოგბერაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 16 რამაზ ჩაფიჩაძე კომისიის წევრი                                    
49 16 კახაბერი შეყრილაძე კომისიის წევრი                                    
49 16 ზვიადი საყვარელიძე კომისიის წევრი                                    
49 16 მზია მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 16 ივანე მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
49 16 თედო ჩაფიჩაძე კომისიის წევრი                                    
49 16 გოჩა სოფრომაძე მოადგილე                                          

49 17 ნათია ლანჩავა კომისიის თავმჯდომარე                              
49 17 ხათუნა ხერხაძე კომისიის მდივანი                                  
49 17 თეონა აფრიდონიძე კომისიის წევრი                                    
49 17 მურმანი ასათიანი კომისიის წევრი                                    
49 17 მანანა ჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
49 17 მერი ღვალაძე კომისიის წევრი                                    



49 17 იამზე მამრიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
49 17 ამირან ივანეიშვილი კომისიის წევრი                                    
49 17 თამარი ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
49 17 მაია მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    
49 17 მამუკა სულამანიძე კომისიის წევრი                                    
49 17 გიორგი უკლება კომისიის წევრი                                    
49 17 ნაილი ხვედელიძე მოადგილე                                          

49 18 ელგა ავალიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
49 18 მაია ფანჩულიძე კომისიის მდივანი                                  
49 18 ელვარდი ბურჯანაძე კომისიის წევრი                                    
49 18 სერგო ნიკოლაძე კომისიის წევრი                                    
49 18 ზაირა ნიკოლაძე კომისიის წევრი                                    
49 18 შორენა ვარდუკაძე კომისიის წევრი                                    
49 18 მაკა ცხადაძე კომისიის წევრი                                    
49 18 თამარ კლდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 18 მარიკა ბრეგაძე კომისიის წევრი                                    
49 18 მაკა კლდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 18 ანუკა ნიკოლაძე კომისიის წევრი                                    
49 18 შალვა ნიკოლაძე კომისიის წევრი                                    
49 18 იური ვირსალაძე მოადგილე                                          

49 19 ვახტანგ კაკოიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
49 19 კახა გვენცაძე კომისიის მდივანი                                  
49 19 სალომე სოფრომაძე კომისიის წევრი                                    
49 19 ნაირა ვარდოსანიძე კომისიის წევრი                                    
49 19 სოფიო დარსაძე კომისიის წევრი                                    
49 19 ნინო კაკოიშვილი კომისიის წევრი                                    
49 19 ქეთინო კვანტიძე კომისიის წევრი                                    
49 19 ვერა ჟორჟოლაძე კომისიის წევრი                                    
49 19 ბეჟანი გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 19 დიმიტრი გოცირიძე კომისიის წევრი                                    
49 19 ირმა კირკიტაძე კომისიის წევრი                                    
49 19 ტარიელი ჭანკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
49 19 დავით ვარდოსანიძე მოადგილე                                          

49 20 სოსო კახიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
49 20 ციური პატარიძე კომისიის მდივანი                                  
49 20 ანატოლი ცხადაძე კომისიის წევრი                                    



49 20 გოჩა მემანიშვილი კომისიის წევრი                                    
49 20 ზურაბი ცირეკიძე კომისიის წევრი                                    
49 20 ია ბელქანია კომისიის წევრი                                    
49 20 თამარი მემანიშვილი კომისიის წევრი                                    
49 20 შოთა რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
49 20 დავით პატარიძე კომისიის წევრი                                    
49 20 ვალერი სირბილაძე კომისიის წევრი                                    
49 20 ანიკო ფანჩულიძე კომისიის წევრი                                    
49 20 ზეინაბ ცხადაძე კომისიის წევრი                                    
49 20 ირაკლი მემანიშვილი მოადგილე                                          

49 21 დათუნა ბუიღლიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
49 21 მაია ზარნაძე კომისიის მდივანი                                  
49 21 ინგა გვენეტაძე კომისიის წევრი                                    
49 21 ხათუნა არველაძე კომისიის წევრი                                    
49 21 ირაკლი წერეთელი კომისიის წევრი                                    
49 21 მაია მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    
49 21 ელისო ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
49 21 მზია ლიკლიკაძე კომისიის წევრი                                    
49 21 თამილა მიქელთაძე კომისიის წევრი                                    
49 21 შმაგი აფხაიძე კომისიის წევრი                                    
49 21 მანანა თოდიძე კომისიის წევრი                                    
49 21 ნანა ლიკლიკაძე კომისიის წევრი                                    
49 21 ლამარა ფორჩხიძე მოადგილე                                          

49 22 ხათუნა გავაშელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
49 22 მეგი გოგიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
49 22 ცისნარი ზვიადაძე კომისიის წევრი                                    
49 22 ირინე ხუჯაძე კომისიის წევრი                                    
49 22 ბექა ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
49 22 ირმა ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
49 22 ავთანდილ ბუსკივაძე კომისიის წევრი                                    
49 22 სევერიან კოვზირიძე კომისიის წევრი                                    
49 22 რომანი კუბლაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 22 სოფიკო კუბლაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 22 ვეფხვია ლომიძე კომისიის წევრი                                    
49 22 ნათია ცქიფურიშვილი კომისიის წევრი                                    
49 22 თინათინი ცერცვაძე მოადგილე                                          



49 23 ნანა რობაქიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
49 23 ლია აბულაძე კომისიის მდივანი                                  
49 23 ომარი კაჭკაჭიშვილი კომისიის წევრი                                    
49 23 თეა ზაუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 23 მანანა ობოლაძე კომისიის წევრი                                    
49 23 ლალი კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
49 23 თეიმურაზ ამირანაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 23 რუსუდანი გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
49 23 ელზა ასათიანი კომისიის წევრი                                    
49 23 ლელა გეწაძე კომისიის წევრი                                    
49 23 ანჟელინა კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
49 23 თამარა ჯაბიძე კომისიის წევრი                                    
49 23 ნანული კვინიკაძე მოადგილე                                          

49 24 ბიჭიკო ჭანკვეტაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
49 24 ამირან სოფრომაძე კომისიის მდივანი                                  
49 24 ქსენია ფანჩულიძე კომისიის წევრი                                    
49 24 თენგიზი ფანჩულიძე კომისიის წევრი                                    
49 24 ნატო მემანიშვილი კომისიის წევრი                                    
49 24 რუსუდან ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 24 ილია სოფრომაძე კომისიის წევრი                                    
49 24 გიორგი აბულაძე კომისიის წევრი                                    
49 24 მადონა აბულაძე კომისიის წევრი                                    
49 24 გულნარა ზარნაძე კომისიის წევრი                                    
49 24 მარინე რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
49 24 ნატალია წაქაძე კომისიის წევრი                                    
49 24 რამაზი გიგაშვილი მოადგილე                                          

49 25 ცისანა სვინტრაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
49 25 იამზე ტყეშელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
49 25 მერაბი ბასილაძე კომისიის წევრი                                    
49 25 მარგალიტა ციცვიძე კომისიის წევრი                                    
49 25 იზა ფორჩხიძე კომისიის წევრი                                    
49 25 ფიქრია სვინტრაძე კომისიის წევრი                                    
49 25 გელა კლდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 25 მაია უკლება კომისიის წევრი                                    
49 25 დალი კვიმსაძე კომისიის წევრი                                    
49 25 ვიტალი გიორგაძე კომისიის წევრი                                    



49 25 ბერგერი დოღონაძე კომისიის წევრი                                    
49 25 მაყვალა ორთოიძე კომისიის წევრი                                    
49 25 ნესტანი სვინტრაძე მოადგილე                                          

49 26 ზაზა წულუკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
49 26 ელისო აბჟანდაძე კომისიის მდივანი                                  
49 26 გოჩა გოგოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 26 მანანა წერეთელი კომისიის წევრი                                    
49 26 თამარი მაკარიძე კომისიის წევრი                                    
49 26 თამარი მიხელიძე კომისიის წევრი                                    
49 26 ნინო ჯიაძე კომისიის წევრი                                    
49 26 ლელა ჩიხორია კომისიის წევრი                                    
49 26 ფატი კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
49 26 მანანა ნიკოლაძე კომისიის წევრი                                    
49 26 მერაბი ობოლაძე კომისიის წევრი                                    
49 26 კახაბერ ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
49 26 მარინა კუბლაშვილი მოადგილე                                          

49 27 თამაზი გოგიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
49 27 ეთერი გურგენიძე კომისიის მდივანი                                  
49 27 გულგეზი მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
49 27 ამირან ვაჭარაძე კომისიის წევრი                                    
49 27 მამუკა ოქრუაძე კომისიის წევრი                                    
49 27 ბეჟან ცქიფურიშვილი კომისიის წევრი                                    
49 27 ვერა გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
49 27 შალვა აბესაძე კომისიის წევრი                                    
49 27 მარინე ბოგვერაძე კომისიის წევრი                                    
49 27 ნატო ზარნაძე კომისიის წევრი                                    
49 27 ივანე კვანტიძე კომისიის წევრი                                    
49 27 ლელა ფართლაძე კომისიის წევრი                                    
49 27 როენა გურგენიძე მოადგილე                                          

49 28 მზია ბოგვერაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
49 28 თამარი ლომთაძე კომისიის მდივანი                                  
49 28 იამზე ვერულაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 28 კახა გამეზარდაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 28 თამარი აბჟანდაძე კომისიის წევრი                                    
49 28 მთვარისა სილაკაძე კომისიის წევრი                                    
49 28 სოფიო მემანიშვილი კომისიის წევრი                                    



49 28 გულნაზი აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
49 28 ერეკლე ბუბაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 28 ნინო ბუბაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 28 რუბენი ბუბაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 28 მაია გოგლიჩიძე კომისიის წევრი                                    
49 28 ნესტანი მარუაშვილი მოადგილე                                          

49 29 ვალერიანი გიორგაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
49 29 დარეჯანი ჩიხელიძე კომისიის მდივანი                                  
49 29 ბადრი ჭანტურიძე კომისიის წევრი                                    
49 29 თამარი ივანაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 29 ლია ბურჯანაძე კომისიის წევრი                                    
49 29 სოფიკო ჭანტურიძე კომისიის წევრი                                    
49 29 ხათუნა ნიკოლაძე კომისიის წევრი                                    
49 29 ზინა ზარნაძე კომისიის წევრი                                    
49 29 ნინო ბუიძე კომისიის წევრი                                    
49 29 მალხაზ გიგაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 29 ხათუნა კვეტენაძე კომისიის წევრი                                    
49 29 სოფიკო ნემსაძე კომისიის წევრი                                    
49 29 ლენა შოთაძე მოადგილე                                          

49 30 ფატმან ბარდაველიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
49 30 ნინო ოსაძე კომისიის მდივანი                                  
49 30 თამარი გაბეხაძე კომისიის წევრი                                    
49 30 რომეო კლდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 30 ნინო საბელაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 30 ირინე დოღონაძე კომისიის წევრი                                    
49 30 დავითი უკლება კომისიის წევრი                                    
49 30 ნათია ბარდაველიძე კომისიის წევრი                                    
49 30 მარინა გლუნჩაძე კომისიის წევრი                                    
49 30 ბელა სილაკაძე კომისიის წევრი                                    
49 30 მაკა ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
49 30 მაია ცქიფურიშვილი კომისიის წევრი                                    
49 30 ქეთევანი კეზევაძე მოადგილე                                          

49 31 ლელა არაბიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
49 31 თეონა რობაქიძე კომისიის მდივანი                                  
49 31 სოფიკო ხოხიაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 31 რომან ლაღიძე კომისიის წევრი                                    



49 31 მაია ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    

49 31 ალექსანდრე მარჯანიშვილი კომისიის წევრი                                    
49 31 გოდერძი დათუაძე კომისიის წევრი                                    
49 31 ეკა გამეზარდაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 31 გია ხოხიაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 31 ელისო ბერეკაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 31 მარიკა ლიკლიკაძე კომისიის წევრი                                    
49 31 შმაგი ნიკოლაძე კომისიის წევრი                                    
49 31 ქეთევანი ბეროძე მოადგილე                                          

49 32 თეიმურაზ ანაკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
49 32 ცისანა სარდანაძე კომისიის მდივანი                                  
49 32 ზურაბ ბუსკივაძე კომისიის წევრი                                    
49 32 ნინო ცხადაძე კომისიის წევრი                                    
49 32 ნიკოლოზი კოხია კომისიის წევრი                                    
49 32 მალხაზი კუბლაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 32 მაია ფურცხვანიძე კომისიის წევრი                                    
49 32 ნაომი სარდანაძე კომისიის წევრი                                    
49 32 ნუნუ არაბიძე კომისიის წევრი                                    

49 32 ალექსანდრე რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
49 32 დიმიტრი რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
49 32 ნინო საცერაძე კომისიის წევრი                                    
49 32 თეა კალატოზი მოადგილე                                          

49 33 გოჩა ავალიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
49 33 ნინო ჭეიშვილი კომისიის მდივანი                                  
49 33 რუსუდანი ავალიანი კომისიის წევრი                                    
49 33 მაია მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    
49 33 გრიგოლ კვინიკაძე კომისიის წევრი                                    
49 33 მაია ძიძიგური კომისიის წევრი                                    
49 33 ინგა გოცაძე კომისიის წევრი                                    
49 33 თინათინი კვინიკაძე კომისიის წევრი                                    
49 33 ინგა ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
49 33 ელისო ბაბუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 33 ნათია ველიაშვილი კომისიის წევრი                                    
49 33 მარეხი ზუზაძე კომისიის წევრი                                    
49 33 მერი წურწუმია მოადგილე                                          



50 1 კარო ივანიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
50 1 ფატმან კიპაროიძე კომისიის მდივანი                                  
50 1 ლია მწყერაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 1 ლია იაკობაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 1 ელგუჯა შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
50 1 თამარ დეკანოიძე კომისიის წევრი                                    
50 1 იამზე ლაკლაკიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 1 ნუგზარი ქემერტელიძე კომისიის წევრი                                    
50 1 თამარ კვინიკაძე კომისიის წევრი                                    
50 1 ნანა კომლაძე კომისიის წევრი                                    
50 1 ნინო ღონღაძე კომისიის წევრი                                    
50 1 ლია წერეთელი კომისიის წევრი                                    
50 1 ნატალია ყიფიანი მოადგილე                                          

50 2 ნანა კუსიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
50 2 მთვარისა მელაძე კომისიის მდივანი                                  
50 2 ეკატერინე ბაძგარაძე კომისიის წევრი                                    
50 2 თამუნა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
50 2 ელენა ყიფიანი კომისიის წევრი                                    
50 2 ანა გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 2 იზოლდა ჭიტაძე კომისიის წევრი                                    
50 2 სიდონია მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
50 2 ირინე აბდუშელიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 2 ციცინო ბურძენიძე კომისიის წევრი                                    
50 2 ლეილა ოზიაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 2 ირინე ჭიღლაძე კომისიის წევრი                                    
50 2 თამარ გურული მოადგილე                                          

50 3 რუსუდან აბრამიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
50 3 ნანა მეცხვარიშვილი კომისიის მდივანი                                  
50 3 ვანდა კილაძე კომისიის წევრი                                    
50 3 ნინო გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 3 ფატი მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
50 3 ასმათი მაკასარაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 3 მანანა შეყლაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 3 ნათელა ტეფნაძე კომისიის წევრი                                    
50 3 ლალი არჩვაძე კომისიის წევრი                                    
50 3 რიმა ბერდელიძე კომისიის წევრი                                    



50 3 მაკა გელხვიძე კომისიის წევრი                                    
50 3 მაია კურტანიძე კომისიის წევრი                                    
50 3 ბესიკი ზაბახიძე მოადგილე                                          

50 4 თამარი ცუხიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
50 4 ნანა გვიმრაძე კომისიის მდივანი                                  
50 4 დარეჯან ამირანაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 4 ნინო ნასარიძე კომისიის წევრი                                    
50 4 მარინე ცუხიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 4 ლელა კუსიანი კომისიის წევრი                                    
50 4 მურმანი კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
50 4 მარეხი ზაბახიძე კომისიის წევრი                                    
50 4 თეა ჭიღლაძე კომისიის წევრი                                    
50 4 გელა გულიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 4 ქეთევან ზაბახიძე კომისიის წევრი                                    
50 4 ნანა შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
50 4 ლუიზა კუჭაშვილი მოადგილე                                          

50 5 თინათინ დოღაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
50 5 ლია ჭიღლაძე კომისიის მდივანი                                  
50 5 ლუბა ფანჩვიძე კომისიის წევრი                                    
50 5 შორენა გრძელიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 5 ნათია მიროტაძე კომისიის წევრი                                    
50 5 ბადრი დეკანოიძე კომისიის წევრი                                    
50 5 ინგა აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 5 ოთარ შეყლაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 5 გაგა ქიმაძე კომისიის წევრი                                    
50 5 ნონა ბახტურიძე კომისიის წევრი                                    
50 5 თამარი ვეშაპიძე კომისიის წევრი                                    
50 5 ციცინო კუჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 5 ჟორა მუმლაძე მოადგილე                                          

50 6 გულიკო დავაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
50 6 თამარი ყიფიანი კომისიის მდივანი                                  
50 6 მარიკა თაბაგარი კომისიის წევრი                                    
50 6 ნონა სივსივაძე კომისიის წევრი                                    
50 6 თინა ყიფიანი კომისიის წევრი                                    
50 6 ნინო ჭიტაძე კომისიის წევრი                                    
50 6 შორენა მოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    



50 6 აკაკი სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    
50 6 დავითი ხომასურიძე კომისიის წევრი                                    
50 6 მაია გოცაძე კომისიის წევრი                                    
50 6 ელზა სივსივაძე კომისიის წევრი                                    
50 6 მაკა შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
50 6 მერაბი მაისურაძე მოადგილე                                          

50 7 ბონდო ჭოხონელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
50 7 მარინა ნოზაძე კომისიის მდივანი                                  
50 7 ლია შეყლაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 7 მადონა მამაცაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 7 ზაირა ჩხიტუნიძე კომისიის წევრი                                    
50 7 მიხეილ ცარციძე კომისიის წევრი                                    
50 7 ზაური გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 7 ქეთევან გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 7 ზვიად გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 7 თამაზი გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 7 ირმა გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 7 ინგა ჩხიტუნიძე კომისიის წევრი                                    
50 7 მარგალიტა გაფრინდაშვილი მოადგილე                                          

50 8 თეონა ბზიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
50 8 ნატო გოგოლიძე კომისიის მდივანი                                  
50 8 შორენა ბაზაძე კომისიის წევრი                                    
50 8 ინგა სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
50 8 მურმანი კერესელიძე კომისიის წევრი                                    
50 8 მარინა ქარქაშაძე კომისიის წევრი                                    
50 8 ემზარი გოგოლიძე კომისიის წევრი                                    
50 8 ნინო გურული კომისიის წევრი                                    
50 8 ლალა ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
50 8 გიორგი ბაძგარაძე კომისიის წევრი                                    
50 8 ნინო შეყილაძე კომისიის წევრი                                    
50 8 ხათუნა შეყლაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 8 დარეჯანი წერეთელი მოადგილე                                          

50 9 ნინო ღონღაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
50 9 ლელა მეცხვარიშვილი კომისიის მდივანი                                  
50 9 ია კაციტაძე კომისიის წევრი                                    
50 9 ვერა ჭიღლაძე კომისიის წევრი                                    



50 9 ნანი ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
50 9 სიმონ ღუღუნიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 9 ხათუნი ომიაძე კომისიის წევრი                                    
50 9 დარეჯან ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
50 9 ცირა კალატოზიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 9 რუსუდან ლაბუჩიძე კომისიის წევრი                                    
50 9 გელა ლომსაძე კომისიის წევრი                                    
50 9 ნინო შამანაძე კომისიის წევრი                                    

50 9 მზია
კუპრაშვილი-
აბრამიშვილი მოადგილე                                          

50 10 ქეთო ღუღუნიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
50 10 შორენა აბრამიშვილი კომისიის მდივანი                                  
50 10 ლალი ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
50 10 ლელა შუკაკიძე კომისიის წევრი                                    
50 10 მამია ალავიძე კომისიის წევრი                                    
50 10 ინგა ზეინკლიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 10 ხათუნა დეკანოიძე კომისიის წევრი                                    
50 10 ია ჩხიტუნიძე კომისიის წევრი                                    
50 10 ლალი ხიზამბარელი კომისიის წევრი                                    
50 10 ირინა კიპაროიძე კომისიის წევრი                                    
50 10 ზამირა ყაველაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 10 იზო ცუხიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 10 მაკა ენუქიძე მოადგილე                                          

50 11 გიორგი შაორშაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
50 11 ლეილა კომლაძე კომისიის მდივანი                                  
50 11 ტრისტან იაკობაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 11 ლია გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 11 მირზა შაორშაძე კომისიის წევრი                                    
50 11 თინა ძინძიბაძე კომისიის წევრი                                    
50 11 ლელა ყაველაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 11 ხათუნა მეცხვარიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 11 მზია გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 11 ფრიდონი გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 11 მაკა სადუნიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 11 ჯამბული ძინძიბაძე კომისიის წევრი                                    
50 11 მაია ვაჭრიძე მოადგილე                                          



50 12 შორენა აბრამიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
50 12 მაკა ხვედელიძე კომისიის მდივანი                                  
50 12 ლეილა ბუსხრიკიძე კომისიის წევრი                                    
50 12 ლალი თოდაძე კომისიის წევრი                                    
50 12 ლეონინა კერესელიძე კომისიის წევრი                                    
50 12 ლიდა ტალახაძე კომისიის წევრი                                    
50 12 შორენა ბუღაძე კომისიის წევრი                                    
50 12 გოჩა ქვათაძე კომისიის წევრი                                    
50 12 ნონა კუპრაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 12 სოფიო მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 12 ეკა შეყლაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 12 თამარ წიწილაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 12 ნანა კუპრაშვილი მოადგილე                                          

50 13 დავით ბუსხრიკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
50 13 ნაირა გოგობერიშვილი კომისიის მდივანი                                  
50 13 ნინო მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 13 შალვა ერაძე კომისიის წევრი                                    
50 13 ანა ბუსხრიკიძე კომისიის წევრი                                    
50 13 ასმათი კუჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 13 ირინე სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
50 13 თეიმურაზ ბუსხრიკიძე კომისიის წევრი                                    
50 13 მანანა ბუსხრიკიძე კომისიის წევრი                                    
50 13 იზო გულიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 13 თინათინი ლომიძე კომისიის წევრი                                    
50 13 ასმათი ჩაჩანიძე კომისიის წევრი                                    
50 13 ხათუნა მეტრეველი მოადგილე                                          

50 14 გიული კურტანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
50 14 სალომე აბრამიშვილი კომისიის მდივანი                                  
50 14 ელენკო შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
50 14 ჯუნა აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 14 ნინო აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 14 გიორგი ქიმაძე კომისიის წევრი                                    
50 14 მარინე ასანიძე კომისიის წევრი                                    
50 14 სიმონი ფირცხალია კომისიის წევრი                                    
50 14 ლალი ხარშილაძე კომისიის წევრი                                    
50 14 მედეა გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    



50 14 მაკა ლაბუჩიძე კომისიის წევრი                                    
50 14 მეგი ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
50 14 მალვინა მაჭავარიანი მოადგილე                                          

50 15 ლილი სარალიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
50 15 ნატო ჩხიტუნიძე კომისიის მდივანი                                  
50 15 მარიამ ხარჩილაძე კომისიის წევრი                                    
50 15 ტატიანა ცარციძე კომისიის წევრი                                    
50 15 ნანა დეკანოიძე კომისიის წევრი                                    
50 15 დიმიტრი შეყლაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 15 ნანული წერეთელი კომისიის წევრი                                    
50 15 მურმანი ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
50 15 ირინე ნასარიძე კომისიის წევრი                                    
50 15 ზურაბი ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
50 15 ია ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
50 15 ნინო ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
50 15 ასმათი აჭარაძე მოადგილე                                          

50 16 ელისო აბაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
50 16 ირმა ქამუშაძე კომისიის მდივანი                                  
50 16 მარინა ჩაბრაძე კომისიის წევრი                                    
50 16 მაია შაორშაძე კომისიის წევრი                                    
50 16 ტარიელ ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
50 16 ჯონდო გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 16 მამუკა კირვალიძე კომისიის წევრი                                    
50 16 ტარიელ მარგველაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 16 პაატა აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 16 ლეილა ადუაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 16 ნატალია ღუღუნიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 16 ქეთევან ყაველაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 16 მარინა აბრამიშვილი მოადგილე                                          

50 17 იოსებ მაჭარაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
50 17 მაგდა მაჭარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
50 17 რეზო ჩაჩანიძე კომისიის წევრი                                    

50 17 ავთანდილი კუჭავა კომისიის წევრი                                    
50 17 თინა მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 17 მაია მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    



50 17 მარინე ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
50 17 მარეხი ხარაიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 17 ზოია სისვაძე კომისიის წევრი                                    
50 17 ირმა ზარნაძე კომისიის წევრი                                    
50 17 გიორგი მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 17 მაყვალა ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
50 17 ნუნუ შეყლაშვილი მოადგილე                                          

50 18 ომარი მაჭარაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
50 18 ჟუჟუნა ლომიძე კომისიის მდივანი                                  
50 18 დომენტი მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 18 რამაზი ფოფხაძე კომისიის წევრი                                    
50 18 ქეთო ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
50 18 ზვიადი მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 18 ინგა ბასილიძე კომისიის წევრი                                    
50 18 ნანა ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
50 18 ელისაბედ ვაჭრიძე კომისიის წევრი                                    
50 18 თეონა კუსიანი კომისიის წევრი                                    
50 18 ირა მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 18 ია ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
50 18 ირმა კაპანაძე მოადგილე                                          

50 19 ეკა მოსიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
50 19 რამაზი ტალახაძე კომისიის მდივანი                                  
50 19 შორენა ტალახაძე კომისიის წევრი                                    
50 19 ლენა შეყლაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 19 ელზა გოგატიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 19 კახაბერ მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 19 ფატმანი მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 19 ნონა სისვაძე კომისიის წევრი                                    
50 19 ნათია გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 19 დარეჯან მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 19 როზა სისვაძე კომისიის წევრი                                    
50 19 მზია ტალახაძე კომისიის წევრი                                    
50 19 გაგა ტალახაძე მოადგილე                                          

50 20 დარეჯან კაპანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
50 20 მარინა ცარციძე კომისიის მდივანი                                  
50 20 იზოლდა კილაძე კომისიის წევრი                                    



50 20 ზაზა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
50 20 ნათელა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
50 20 როდამი მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 20 მაგული კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
50 20 გუგულა გელბახიანი კომისიის წევრი                                    
50 20 იაშა მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 20 გიორგი გოგატიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 20 მზია კილაძე კომისიის წევრი                                    
50 20 ზოია მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 20 ნანა შუბითიძე მოადგილე                                          

50 21 პაატა ხარშილაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
50 21 ნათია ხრიკაძე კომისიის მდივანი                                  
50 21 ნანა კილაძე კომისიის წევრი                                    

50 21 ალექსანდრე კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
50 21 დავით მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 21 ლალი სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
50 21 ლაშა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    

50 21 ალექსანდრე მოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 21 შორენა კიპაროიძე კომისიის წევრი                                    
50 21 ლერი ლაბაძე კომისიის წევრი                                    
50 21 მაია ხარაიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 21 ელისო ხარშილაძე კომისიის წევრი                                    
50 21 ელენე ხარშილაძე მოადგილე                                          

50 22 როსტომ ტალახაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
50 22 ნანა სისვაძე კომისიის მდივანი                                  
50 22 დათო კილაძე კომისიის წევრი                                    
50 22 ოთარი ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
50 22 ნანული სადუნიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 22 ზაზა ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
50 22 თამაზი სისვაძე კომისიის წევრი                                    
50 22 მურთაზი სისვაძე კომისიის წევრი                                    
50 22 მაია სადუნიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 22 ჯამბული სისვაძე კომისიის წევრი                                    
50 22 მანონი ტალახაძე კომისიის წევრი                                    
50 22 ნესტან შეყლაშვილი კომისიის წევრი                                    



50 22 ზურაბი ტალახაძე მოადგილე                                          

50 23 მარინა ბარბაქაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
50 23 მზია მაჭარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
50 23 შალვა სადუნიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 23 ბესიკი დეკანოიძე კომისიის წევრი                                    
50 23 ხათუნა დეკანოიძე კომისიის წევრი                                    
50 23 ცისანა დეკანოიძე კომისიის წევრი                                    
50 23 ბიძინა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
50 23 ნათელა კირვალიძე კომისიის წევრი                                    
50 23 ირინე ფალავანდიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 23 მაია აბუთიძე კომისიის წევრი                                    
50 23 ნანა დეკანოიძე კომისიის წევრი                                    
50 23 ნატა მაზანიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 23 ინგა ბრეგვაძე მოადგილე                                          

50 24 მელანო წიწილაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
50 24 თამთა მოდებაძე კომისიის მდივანი                                  
50 24 ნანა სადუნიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 24 ილია კაპანაძე კომისიის წევრი                                    

50 24 კონსტანტინე გამეზარდაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 24 ნანა ხარშილაძე კომისიის წევრი                                    
50 24 მანანა ფალავანდიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 24 ნათელა დეკანოიძე კომისიის წევრი                                    
50 24 ჯემალი დეკანოიძე კომისიის წევრი                                    
50 24 მაია კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
50 24 ნონა ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
50 24 ლია შაორშაძე კომისიის წევრი                                    
50 24 გიორგი წიგნაძე მოადგილე                                          

50 25 ნანა ხვედელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
50 25 ელზა ცერცვაძე კომისიის მდივანი                                  
50 25 გია დეკანოიძე კომისიის წევრი                                    
50 25 თეიმურაზ მარგველაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 25 ჯიმი დიდბერიძე კომისიის წევრი                                    

50 25 კონსტანტინე დეკანოიძე კომისიის წევრი                                    
50 25 მარიამ სივსივაძე კომისიის წევრი                                    



50 25 ხათუნა წერეთელი კომისიის წევრი                                    
50 25 თეა დეკანოიძე კომისიის წევრი                                    
50 25 შორენა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
50 25 ზურაბი კილაძე კომისიის წევრი                                    
50 25 დარეჯანი ჭიტაძე კომისიის წევრი                                    
50 25 ნიგარი გულიაშვილი მოადგილე                                          

50 26 ზინა შუბითიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
50 26 იოსებ ნადირაძე კომისიის მდივანი                                  
50 26 ნინო ლონდარიძე კომისიის წევრი                                    
50 26 აჩიკო იაკობიძე კომისიის წევრი                                    
50 26 ნინო ღუღუნიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 26 შორენა ცუხიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 26 ავთანდილ დეკანოიძე კომისიის წევრი                                    
50 26 ცირა ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
50 26 ერეკლე გრძელიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 26 ლენა გრძელიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 26 იგორი მესხი კომისიის წევრი                                    
50 26 მადლენა ჭიღლაძე კომისიის წევრი                                    
50 26 დავით ლაშხი მოადგილე                                          

50 27 დავით გელბახიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
50 27 მაკა გაბაძე კომისიის მდივანი                                  
50 27 ნათია ქურციკიძე კომისიის წევრი                                    
50 27 ლაშა ქამუშაძე კომისიის წევრი                                    
50 27 თეიმურაზ ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
50 27 თინა გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 27 ნინო ზაბახიძე კომისიის წევრი                                    
50 27 სოფიო სადუნიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 27 გოჩა გელბახიანი კომისიის წევრი                                    
50 27 ლია კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
50 27 ლამარა კვიჟინაძე კომისიის წევრი                                    
50 27 რუსუდანი სოფრომაძე კომისიის წევრი                                    
50 27 შორენა შუკაკიძე მოადგილე                                          

50 28 მადონა ივანაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
50 28 ეკატერინე თვარაძე კომისიის მდივანი                                  
50 28 ბაჩუკი ჭიღლაძე კომისიის წევრი                                    
50 28 მაკა ყაველაშვილი კომისიის წევრი                                    



50 28 ნუგზარ მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 28 გიორგი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
50 28 შურა სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
50 28 მაკა აბესაძე კომისიის წევრი                                    
50 28 სოფიო ბანძელაძე კომისიის წევრი                                    
50 28 ლევან ბურძენიძე კომისიის წევრი                                    
50 28 ეკატერინე გოგატიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 28 გენადი ხატელიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 28 ნონა შუკაკიძე მოადგილე                                          

50 29 ლალი სანიკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
50 29 ნინო ტყემალაძე კომისიის მდივანი                                  
50 29 თამარი ხვედელიძე კომისიის წევრი                                    
50 29 ლაშა სოფრომაძე კომისიის წევრი                                    
50 29 გოჩა დემეტრაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 29 ფრივდა ფარქოსაძე კომისიის წევრი                                    
50 29 ლია ცარციძე კომისიის წევრი                                    
50 29 გივი გელბახიანი კომისიის წევრი                                    
50 29 იაგო ბერიძე კომისიის წევრი                                    
50 29 მელანო კობერიძე კომისიის წევრი                                    
50 29 თეა ტყემალაძე კომისიის წევრი                                    
50 29 სოფიო ყაჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 29 ზურაბ ივანაშვილი მოადგილე                                          

50 30 მარიამ ხვედელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
50 30 დოდო ჟორჟოლაძე კომისიის მდივანი                                  
50 30 შორენა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
50 30 გიორგი ჟალაძე კომისიის წევრი                                    
50 30 თამარ სივსივაძე კომისიის წევრი                                    
50 30 ლია კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
50 30 ქეთინო გოგატიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 30 მარინე გუდაძე კომისიის წევრი                                    
50 30 მარინე კუჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 30 გოდერძი გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 30 ნინა მოცრაძე კომისიის წევრი                                    
50 30 ნანა სივსივაძე კომისიის წევრი                                    
50 30 ნინო სხირტლაძე მოადგილე                                          

50 31 ქეთო აბჟანდაძე კომისიის თავმჯდომარე                              



50 31 თამარი აბრამიშვილი კომისიის მდივანი                                  
50 31 მარინა ბიტიევა კომისიის წევრი                                    
50 31 ირმა სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
50 31 მაკა ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
50 31 ასმათ ჭიღლაძე კომისიის წევრი                                    
50 31 ირმა აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 31 იამზე აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 31 დარეჯანი აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 31 მარიამი კუტალაძე კომისიის წევრი                                    
50 31 თეა ქამუშაძე კომისიის წევრი                                    
50 31 ნატალია ჭიღლაძე კომისიის წევრი                                    
50 31 პეტრე ფალავანდიშვილი მოადგილე                                          

50 32 ფატმანი აბრამიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
50 32 იზოლდა გაფრინდაშვილი კომისიის მდივანი                                  
50 32 ნინო აბჟანდაძე კომისიის წევრი                                    
50 32 მადონა დუშუაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 32 გუგული აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 32 ნინო კუტალაძე კომისიის წევრი                                    
50 32 ლია ბექაური კომისიის წევრი                                    
50 32 ზურაბ აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 32 თინათინი კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
50 32 სოფიო ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 32 ინგა ვაშალომიძე კომისიის წევრი                                    
50 32 ლელა ცაბაძე კომისიის წევრი                                    
50 32 მარინა ჭიღლაძე მოადგილე                                          

50 33 ნარგიზა ყაველაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
50 33 თეა რაზმაძე კომისიის მდივანი                                  
50 33 ნანი აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 33 ლაშა აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 33 მანუჩარი ტყემალაძე კომისიის წევრი                                    
50 33 მიხეილ ჭიღლაძე კომისიის წევრი                                    
50 33 ლელა ცაბაძე კომისიის წევრი                                    
50 33 ნატო კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
50 33 ნანი ავალიანი კომისიის წევრი                                    
50 33 თამაზ ბანძელაძე კომისიის წევრი                                    
50 33 ასმათი ქველაძე კომისიის წევრი                                    
50 33 ნინელი ცაბაძე კომისიის წევრი                                    



50 33 ცისმარი ხუტუნიშვილი მოადგილე                                          

50 34 ზეინაბი ლომიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
50 34 ასმათი სხირტლაძე კომისიის მდივანი                                  
50 34 მანანა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
50 34 სოფიკო ყაველაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 34 ელგუჯა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
50 34 ნინო ქამუშაძე კომისიის წევრი                                    
50 34 ლალი გაბაძე კომისიის წევრი                                    
50 34 დარეჯან ჭიღლაძე კომისიის წევრი                                    
50 34 ბორისი ბიჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 34 მელანო გოგატიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 34 იზოლდა ივანაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 34 მარიამი ლომიძე კომისიის წევრი                                    
50 34 დარეჯანი ქველაძე მოადგილე                                          

50 35 გია ფარქოსაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
50 35 ლელა ქამუშაძე კომისიის მდივანი                                  
50 35 ტარიელ გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 35 ნათელა ფარქოსაძე კომისიის წევრი                                    
50 35 ჯუგული გრძელიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 35 რევაზ იობაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 35 მუხრანი იობაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 35 ვლადიმერ ფარქოსაძე კომისიის წევრი                                    
50 35 ზაზა ბიჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 35 ია გოგატიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 35 კახაბერ ფარქოსაძე კომისიის წევრი                                    
50 35 ნათელა ლომიძე მოადგილე                                          

50 36 თეა იაკობაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
50 36 იოსები ქამუშაძე კომისიის მდივანი                                  
50 36 ფატმან ბიბიაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 36 შმაგი ჭიღლაძე კომისიის წევრი                                    
50 36 ზურაბ ცარციძე კომისიის წევრი                                    
50 36 მანანა დვალი კომისიის წევრი                                    
50 36 ნანა პაქსაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 36 ირმა ვაჭრიძე კომისიის წევრი                                    
50 36 გულნარა ასანიძე კომისიის წევრი                                    
50 36 ასმათ კაპანაძე კომისიის წევრი                                    



50 36 ლია კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
50 36 მზია ჭყონია კომისიის წევრი                                    
50 36 ირინა ნოზაძე მოადგილე                                          

50 37 ლიზა მოსიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
50 37 გუგული ღლონტი კომისიის მდივანი                                  
50 37 გულნარა ცუხიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 37 თამარ ცუხიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 37 თინა ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
50 37 ნელი იჩქითი კომისიის წევრი                                    
50 37 შოთა მაკასარაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 37 დარეჯან მაკასარაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 37 თეონა ყუბარაძე კომისიის წევრი                                    
50 37 მთვარისა ცუხიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 37 ნატალია ცუხიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 37 გელა ჭიღლაძე კომისიის წევრი                                    
50 37 მზექალა აბაშიძე მოადგილე                                          

50 38 მაია ნოზაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
50 38 მალხაზი ბიჭაშვილი კომისიის მდივანი                                  
50 38 ინგა ჭიღლაძე კომისიის წევრი                                    
50 38 ეკატერინე შუკაკიძე კომისიის წევრი                                    
50 38 ნინო გოგსაძე კომისიის წევრი                                    
50 38 თამაზი მწყერაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 38 ნანა ჭარელიძე კომისიის წევრი                                    
50 38 ფატმანი ძინძიბაძე კომისიის წევრი                                    

50 38 ალექსანდრე ქველაძე კომისიის წევრი                                    
50 38 ეკატერინე ზაბახიძე კომისიის წევრი                                    
50 38 ორბელი ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
50 38 ავთანდილ ძინძიბაძე კომისიის წევრი                                    
50 38 გიორგი ჭიღლაძე მოადგილე                                          

50 39 მარიამი კაპანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
50 39 მალხაზი ზაბახიძე კომისიის მდივანი                                  
50 39 თეიმურაზ ზაბახიძე კომისიის წევრი                                    
50 39 მაია ჩაჩანიძე კომისიის წევრი                                    
50 39 ქეთო მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 39 გიორგი გოგოლიძე კომისიის წევრი                                    



50 39 ირაკლი მოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 39 მიხეილ ზაბახიძე კომისიის წევრი                                    
50 39 მაია გოშაძე კომისიის წევრი                                    
50 39 შალვა ზაბახიძე კომისიის წევრი                                    
50 39 თეა ქურციკიძე კომისიის წევრი                                    
50 39 არსენ ყიფიანი კომისიის წევრი                                    
50 39 ლევან ჯიქურიძე მოადგილე                                          

50 40 ზაზა სივსივაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
50 40 რაისა იობაშვილი კომისიის მდივანი                                  
50 40 მაია ჯაჯანიძე კომისიის წევრი                                    
50 40 თინათინ აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 40 ირაკლი აბესაძე კომისიის წევრი                                    
50 40 სოფიო მესხი კომისიის წევრი                                    
50 40 ამირან სივსივაძე კომისიის წევრი                                    
50 40 დიჟონი ცაბაძე კომისიის წევრი                                    
50 40 თამარი რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 40 მირიანი ქამუშაძე კომისიის წევრი                                    
50 40 ჟულიეტა ქამუშაძე კომისიის წევრი                                    
50 40 მზია ყიფიანი კომისიის წევრი                                    
50 40 დარეჯან სივსივაძე მოადგილე                                          

50 41 ნატალია ტალახაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
50 41 ნინო მაჩაიძე კომისიის მდივანი                                  
50 41 ასმათი ჯაჯანიძე კომისიის წევრი                                    
50 41 გივი მაჩაიძე კომისიის წევრი                                    
50 41 მუხრანი იობაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 41 ბესარიონ კუჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 41 მიხეილი ყაველაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 41 ნანა აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 41 გიორგი ჩუმაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 41 მარეხი კუტალაძე კომისიის წევრი                                    
50 41 მაყვალა კუჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 41 თამარი მანჯავიძე კომისიის წევრი                                    
50 41 ნატო ფარქოსაძე მოადგილე                                          

50 42 ქეთევან ჭიტაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
50 42 ელენე გელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
50 42 მერი ზაბახიძე კომისიის წევრი                                    



50 42 ნიკა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
50 42 მზია კომლაძე კომისიის წევრი                                    
50 42 ხათუნი მაჭავარიანი კომისიის წევრი                                    
50 42 მზია სადღობელაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 42 თამაზი გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
50 42 ვიქტორი აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
50 42 ლანა ჩაბრაძე კომისიის წევრი                                    
50 42 ნატა ჩხიტუნიძე კომისიის წევრი                                    
50 42 გელა მიქაბერიძე მოადგილე                                          

50 43 რუსუდანი ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
50 43 ედვარდ ბერიძე კომისიის მდივანი                                  
50 43 მარიამი კილაძე კომისიის წევრი                                    
50 43 ინგა ჭიღლაძე-შუკაკიძე კომისიის წევრი                                    
50 43 ნუნუ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
50 43 მარიკა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
50 43 ელენა მაკასარაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 43 სვეტა თანდელოვი კომისიის წევრი                                    
50 43 გიორგი გულიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 43 გოგუცა მაკასარაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 43 ზურაბ ქიმაძე კომისიის წევრი                                    
50 43 ტრისტან შუკაკიძე კომისიის წევრი                                    
50 43 მაშო შუკაკიძე მოადგილე                                          

50 44 ირინე ჩხიტუნიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
50 44 გაიოზი დავაძე კომისიის მდივანი                                  
50 44 მარინე მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 44 ზეინაბი გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
50 44 რიმა ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
50 44 ელგუჯა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
50 44 მარიამ ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
50 44 კობა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
50 44 გელა დავაძე კომისიის წევრი                                    
50 44 თინა კიპაროიძე კომისიის წევრი                                    
50 44 ნანა მამულაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 44 ლია ცუხიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 44 დენიზა ხვიჩია მოადგილე                                          

50 45 ზამირა ნამგლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              



50 45 ეკატერინე ლომაურიძე კომისიის მდივანი                                  
50 45 ჟუჟუნა ჭიტაძე კომისიის წევრი                                    
50 45 ნანა ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
50 45 ლომინო ხასიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 45 გივი გურასაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 45 ლელა ქიმაძე კომისიის წევრი                                    
50 45 მანანა მაკასარაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 45 ია გვეხიძე კომისიის წევრი                                    
50 45 ია ბერიძე კომისიის წევრი                                    
50 45 ზელდა ბურძენიძე კომისიის წევრი                                    
50 45 ლარისა ჩაბრაძე კომისიის წევრი                                    
50 45 ასმათი გოგესაშვილი მოადგილე                                          

50 46 დარეჯან ქიმაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
50 46 ირინე კირვალიძე კომისიის მდივანი                                  
50 46 ირინე წიწილაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 46 მირიან კუსიანი კომისიის წევრი                                    
50 46 ნინელი წერეთელი კომისიის წევრი                                    
50 46 ბაჩუკი ბახტურიძე კომისიის წევრი                                    
50 46 ნატო ჩხიტუნიძე კომისიის წევრი                                    
50 46 ზოია ბახტურიძე კომისიის წევრი                                    
50 46 რუბენ ბახტურიძე კომისიის წევრი                                    
50 46 ჯონი ბურძენიძე კომისიის წევრი                                    
50 46 დარეჯან კუსიანი კომისიის წევრი                                    
50 46 მთვარისა კუსიანი კომისიის წევრი                                    
50 46 ნონა ყიფშიძე მოადგილე                                          

50 47 მამუკა ჩხიტუნიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
50 47 მზია მიქაბერიძე კომისიის მდივანი                                  
50 47 ეთერი ჭიტაძე კომისიის წევრი                                    
50 47 ჯანერი ჭიტაძე კომისიის წევრი                                    
50 47 მარო ჩხიტუნიძე კომისიის წევრი                                    
50 47 მურადი გორგოძე კომისიის წევრი                                    
50 47 ლილი შუკაკიძე კომისიის წევრი                                    
50 47 ნანა ჩხიტუნიძე კომისიის წევრი                                    
50 47 ია მეფარიძე კომისიის წევრი                                    
50 47 იზოლდა სადღობელაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 47 ნანა ქიმაძე კომისიის წევრი                                    
50 47 რამაზი ჭიტაძე კომისიის წევრი                                    



50 47 ვალერიან ჭიტაძე მოადგილე                                          

50 48 ანაიდა შუბითიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
50 48 მანანა მამესწარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
50 48 ეკატერინე კილაძე კომისიის წევრი                                    
50 48 კარლო შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
50 48 რამაზი ბუღაძე კომისიის წევრი                                    
50 48 ალგი შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
50 48 ნუგზარი ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
50 48 მაია ჭაუჭიძე კომისიის წევრი                                    
50 48 ნანა გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 48 მზია ლომსაძე კომისიის წევრი                                    
50 48 ანა შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
50 48 ქეთევან შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
50 48 ირმა გელაშვილი მოადგილე                                          

50 49 ნანა ხარაიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
50 49 ელისო ხარაიშვილი კომისიის მდივანი                                  
50 49 ნინო ხარაიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 49 ნუგზარი ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
50 49 აკაკი ლომიძე კომისიის წევრი                                    
50 49 რომანი ხარაიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 49 მალხაზ კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
50 49 ივანე ტეფნაძე კომისიის წევრი                                    
50 49 ნათელა შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
50 49 ბონდო ხარაიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 49 ეკა ხარაიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 49 ლალი ხარაიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 49 ჯემალი გაგნიძე მოადგილე                                          

50 50 იოსებ შუბითიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
50 50 დალი შუბითიძე კომისიის მდივანი                                  
50 50 ელზა ლომსაძე კომისიის წევრი                                    
50 50 გურამი შავაძე კომისიის წევრი                                    
50 50 მადლენა შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
50 50 თამაზი ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
50 50 სეით ბაძგარაძე კომისიის წევრი                                    
50 50 აპოლონ შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
50 50 მურმანი ლომსაძე კომისიის წევრი                                    



50 50 ირაკლი მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 50 ბადრი შავაძე კომისიის წევრი                                    
50 50 მადლენა შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
50 50 ასმათი მაჭარაშვილი მოადგილე                                          

50 51 ნათელა ღამბაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
50 51 გიორგი ნეფარიძე კომისიის მდივანი                                  
50 51 მალხაზი ცარციძე კომისიის წევრი                                    
50 51 ინგა გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 51 რევაზ შეყლაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 51 ვახტანგი ცარციძე კომისიის წევრი                                    
50 51 ნეჟნა მინდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 51 ნინო აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    

50 51 ვლადიმერი ბუღაძე კომისიის წევრი                                    
50 51 თამარ გურჯიძე კომისიის წევრი                                    
50 51 ნინო ღამბაშიძე კომისიის წევრი                                    
50 51 რუსუდან ყაველაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 51 ამირან ცარციძე მოადგილე                                          

50 52 გელა დოღაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
50 52 ნანა სანაძე კომისიის მდივანი                                  
50 52 გივი ცარციძე კომისიის წევრი                                    
50 52 გაგა ცარციძე კომისიის წევრი                                    
50 52 ნუნუ ცარციძე კომისიის წევრი                                    
50 52 ჟორჟიკა ძინძიბაძე კომისიის წევრი                                    
50 52 მარინა ცარციძე კომისიის წევრი                                    
50 52 ლანა მაკასარაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 52 ზალინა ძინძიბაძე კომისიის წევრი                                    
50 52 თინა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
50 52 თამარ ცარციძე კომისიის წევრი                                    
50 52 ინგა ცუცქირიძე კომისიის წევრი                                    
50 52 ბესიკი კაპანაძე მოადგილე                                          

50 53 ზურაბი ნოზაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
50 53 ლეილა ნოზაძე კომისიის მდივანი                                  
50 53 ლევან ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
50 53 მადონა ციცქიშვილი კომისიის წევრი                                    
50 53 თამარი ნოზაძე კომისიის წევრი                                    



50 53 მზევინარი ცარციძე კომისიის წევრი                                    
50 53 ნონა მიქაძე კომისიის წევრი                                    
50 53 ლელა ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
50 53 თეა მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
50 53 თამარი ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
50 53 მარეხი ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
50 53 ლია ძინძიბაძე კომისიის წევრი                                    
50 53 ვასილი კიპაროიძე მოადგილე                                          

51 1 ზეინაბ ფერაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 1 ემა ქლიბაძე კომისიის მდივანი                                  
51 1 ნანი ჩაჩანიძე კომისიის წევრი                                    
51 1 ზვიადი გორგაძე კომისიის წევრი                                    
51 1 რობერტი სახვაძე კომისიის წევრი                                    
51 1 ფრიდონი ხუჯაძე კომისიის წევრი                                    
51 1 ბაქარ ბაქრაძე კომისიის წევრი                                    
51 1 ელენე იონანიძე კომისიის წევრი                                    
51 1 ია მიქაცაძე კომისიის წევრი                                    
51 1 რუსუდან ონიანი კომისიის წევრი                                    
51 1 ინგა ფიდიური კომისიის წევრი                                    
51 1 ზურაბი შარაბიძე კომისიის წევრი                                    
51 1 ანზორ ბიწაძე მოადგილე                                          

51 2 ჯემალ ჭანკოტაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 2 ელისო გიორგაძე კომისიის მდივანი                                  
51 2 ნანა ნიქაცაძე კომისიის წევრი                                    
51 2 ხათუნა დავლაძე კომისიის წევრი                                    
51 2 ზურაბ კუხიანიძე კომისიის წევრი                                    
51 2 რატი ბებიაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 2 ვაჟა ბერაძე კომისიის წევრი                                    
51 2 ნანა არაბიძე კომისიის წევრი                                    
51 2 ირინე ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
51 2 ნანა ლუტიძე კომისიის წევრი                                    
51 2 ნინო ცარციძე კომისიის წევრი                                    
51 2 ნათია ჯანგიანი კომისიის წევრი                                    
51 2 მაია ჭულუხაძე მოადგილე                                          

51 3 შორენა მალაღურაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 3 ნატო სამხარაძე კომისიის მდივანი                                  



51 3 გურანდა ხარატიშვილი კომისიის წევრი                                    
51 3 ეგნატე საცერაძე კომისიის წევრი                                    
51 3 ბადრი ბერაძე კომისიის წევრი                                    
51 3 ვარდენი კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
51 3 ეთერი მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    
51 3 ვახტანგ ქურციკიძე კომისიის წევრი                                    
51 3 ნინო გულბანი კომისიის წევრი                                    
51 3 ზურაბ კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
51 3 მაია ნებიერიძე კომისიის წევრი                                    
51 3 თინა ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    

51 3 ლელა გელაშვილი-ღვალაძე მოადგილე                                          

51 4 ნანა წერეთელი კომისიის თავმჯდომარე                              
51 4 ნინო კუხიანიძე კომისიის მდივანი                                  
51 4 სოფიო რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
51 4 თეა ნებიერიძე კომისიის წევრი                                    
51 4 ირმა ედიბერიძე კომისიის წევრი                                    
51 4 ირინე გორდეზიანი კომისიის წევრი                                    
51 4 ნინო ჭანკოტაძე კომისიის წევრი                                    
51 4 თამთა ფანჩულიძე კომისიის წევრი                                    
51 4 ბელა არაბიძე კომისიის წევრი                                    
51 4 ნონა გორგაძე კომისიის წევრი                                    
51 4 ნინო გურიელიძე კომისიის წევრი                                    
51 4 ლაშა ნებიერიძე კომისიის წევრი                                    
51 4 ზაზა დავლაძე მოადგილე                                          

51 5 რუსუდან ხუტაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
51 5 რუსუდან ვარდოსანიძე კომისიის მდივანი                                  
51 5 ნინო რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
51 5 მანანა კობახიძე კომისიის წევრი                                    
51 5 დარეჯან კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
51 5 თამაზ სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
51 5 ელდარი ხუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 5 რუსუდან წერეთელი კომისიის წევრი                                    
51 5 ლელა კელენჯერიძე კომისიის წევრი                                    
51 5 ეთერი მამისეიშვილი კომისიის წევრი                                    
51 5 ლალი სარალიძე კომისიის წევრი                                    
51 5 თამარ ქლიბაძე კომისიის წევრი                                    



51 5 ნინო მუშკუდიანი მოადგილე                                          

51 6 ინგა კელენჯერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 6 მანანა გურული კომისიის მდივანი                                  
51 6 მაკა ჯანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 6 თინათინ სუქნიძე კომისიის წევრი                                    
51 6 კახაბერი ფერაძე კომისიის წევრი                                    

51 6 ალექსანდრე გაჩეჩილაძე კომისიის წევრი                                    
51 6 დემური დეისაძე კომისიის წევრი                                    
51 6 მზია ფრანგიშვილი კომისიის წევრი                                    
51 6 ეკატერინე დავლაძე კომისიის წევრი                                    
51 6 როინ ვარდოსანიძე კომისიის წევრი                                    
51 6 მაკა ტალახაძე კომისიის წევრი                                    
51 6 მადონა ფურცხვანიძე კომისიის წევრი                                    
51 6 ქეთევან შარიქაძე მოადგილე                                          

51 7 თეა ჭყოიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 7 მთვარისა თაბუკაშვილი კომისიის მდივანი                                  
51 7 ნანი კობახიძე კომისიის წევრი                                    
51 7 თინათინ მახათაძე კომისიის წევრი                                    
51 7 დალი მიქიაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 7 მედეია გოგბერაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 7 ნანა ისაენკო კომისიის წევრი                                    
51 7 ემირი მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
51 7 გიგა გურული კომისიის წევრი                                    
51 7 მზევინარი კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
51 7 ინგა კობახიძე კომისიის წევრი                                    
51 7 ნათია ყაზაიშვილი კომისიის წევრი                                    
51 7 თინათინ ლომიძე მოადგილე                                          

51 8 თეიმურაზ გრიგოლია კომისიის თავმჯდომარე                              
51 8 ლარისა ნებიერიძე კომისიის მდივანი                                  
51 8 თამარი ბუაჩიძე კომისიის წევრი                                    
51 8 ივანე ქოჩლაძე კომისიის წევრი                                    
51 8 ელისო ბესელია კომისიის წევრი                                    
51 8 ჯაშინა გოცაძე კომისიის წევრი                                    
51 8 ნუნუ კახნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 8 ნანული ერისთავი კომისიის წევრი                                    



51 8 მარინა ადეიშვილი კომისიის წევრი                                    
51 8 მერაბ კიკნაველიძე კომისიის წევრი                                    
51 8 ნინო კიკნაველიძე კომისიის წევრი                                    

51 8 ქეთევან
სულაქველიძე-
ორბელაძე კომისიის წევრი                                    

51 8 ნინო ვარდოსანიძე მოადგილე                                          

51 9 ინგა მაკარიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 9 ლია გვენეტაძე კომისიის მდივანი                                  
51 9 მარინა გეწაძე კომისიის წევრი                                    
51 9 მარიამ სარალიძე კომისიის წევრი                                    
51 9 ზეინაბ გველესიანი კომისიის წევრი                                    
51 9 ზვიადი ლეჟავა კომისიის წევრი                                    
51 9 მანანა მამისეიშვილი კომისიის წევრი                                    
51 9 სოფიო წერეთელი კომისიის წევრი                                    
51 9 მარეხი მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
51 9 ვიოლეტა ფილიევა კომისიის წევრი                                    
51 9 სოფიო ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
51 9 მანანა ხიჯაკაძე კომისიის წევრი                                    
51 9 მადონა ჭუმბურიძე მოადგილე                                          

51 10 ინა კამლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 10 ეკატერინე სვიანაძე კომისიის მდივანი                                  
51 10 ნონა ცხადაძე კომისიის წევრი                                    
51 10 ბორისი ხუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 10 ოლიკო მიროტაძე კომისიის წევრი                                    
51 10 ლიანა ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
51 10 პაატა ჭუმბურიძე კომისიის წევრი                                    
51 10 თინათინ ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 10 ნათია ავალიანი კომისიის წევრი                                    
51 10 მარინა ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
51 10 ია გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 10 ირმა სადღობელაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 10 ზაზა გოგიაშვილი მოადგილე                                          

51 11 ეკა ტაბატაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 11 ნინო ქავთარაძე კომისიის მდივანი                                  

51 11 ალექსანდრე მუმლაძე კომისიის წევრი                                    



51 11 თეიმურაზ ელისაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 11 თეონა თუთბერიძე კომისიის წევრი                                    
51 11 ირინე ფერაძე კომისიის წევრი                                    
51 11 ირმა სარალიძე კომისიის წევრი                                    
51 11 სოფიო გლუნჩაძე კომისიის წევრი                                    
51 11 შორენა ფერაძე კომისიის წევრი                                    
51 11 ნინო გორგაძე კომისიის წევრი                                    
51 11 კობა ელისაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 11 ლელა შველიძე კომისიის წევრი                                    

51 11 კონსტანტინე ვოროჩენკო მოადგილე                                          

51 12 ნანა მახათაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 12 ზეინაბ ჭყოიძე კომისიის მდივანი                                  
51 12 ბესიკი ღავთაძე კომისიის წევრი                                    
51 12 ნელი მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
51 12 ლევანი ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
51 12 ლალი ღავთაძე კომისიის წევრი                                    
51 12 ლიანა მახათაძე კომისიის წევრი                                    
51 12 ასინეთ ურიადმყოფელი კომისიის წევრი                                    
51 12 მაია გაჩეჩილაძე კომისიის წევრი                                    
51 12 აზა მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
51 12 ლარისა მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
51 12 ნანი ქამუშაძე კომისიის წევრი                                    
51 12 რობერტი მახათაძე მოადგილე                                          

51 13 ვლადიმერ ოდიკაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 13 თინა გორგაძე კომისიის მდივანი                                  
51 13 თამარ ასლანიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 13 ნინო დავლაძე კომისიის წევრი                                    
51 13 ნონა პილიპენკო კომისიის წევრი                                    
51 13 ზოია გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
51 13 გოგიტა კახნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 13 ნაილი ოდიკაძე კომისიის წევრი                                    
51 13 გივი ეჯიბაძე კომისიის წევრი                                    
51 13 ლუბა ზარნაძე კომისიის წევრი                                    
51 13 ვიოლეტა სალაძე კომისიის წევრი                                    
51 13 რუსუდან ხვედელიძე კომისიის წევრი                                    
51 13 ლალი ჩუბინიძე მოადგილე                                          



51 14 ლია ფერაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 14 მაყვალა ცერცვაძე კომისიის მდივანი                                  
51 14 ცირა ფერაძე კომისიის წევრი                                    
51 14 ნაირა მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
51 14 ბაკური თავაძე კომისიის წევრი                                    
51 14 ინგა ყანჩაველი კომისიის წევრი                                    
51 14 გოჩა ყანჩაველი კომისიის წევრი                                    
51 14 ბაბილინა ბარათაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 14 ხათუნა გოგოლაური კომისიის წევრი                                    
51 14 მალხაზ პეტრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 14 გივი საყვარელიძე კომისიის წევრი                                    
51 14 გრიგოლ ჯუღელი კომისიის წევრი                                    
51 14 ნათია ჭიპაშვილი მოადგილე                                          

51 15 ციცინო გველესიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
51 15 ნატო ტრაპაიძე კომისიის მდივანი                                  
51 15 ელზა ვარდოსანიძე კომისიის წევრი                                    
51 15 მარინა კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
51 15 ციცინო კვინიკაძე კომისიის წევრი                                    
51 15 ზურაბ მდივანი კომისიის წევრი                                    
51 15 ბესიკი კვეტენაძე კომისიის წევრი                                    
51 15 ნანა გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
51 15 ნესტანი კვეტენაძე კომისიის წევრი                                    

51 15 ეკატერინა
მასხარაშვილი-
ბუცხრიკიძე კომისიის წევრი                                    

51 15 დალი რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
51 15 გულნარა ჭაბუკიანი კომისიის წევრი                                    
51 15 გურამ ფოცხვერაშვილი მოადგილე                                          

51 16 თამარი მდივნიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
51 16 მადონა წასიძე კომისიის მდივანი                                  
51 16 ინგა სხილაძე კომისიის წევრი                                    
51 16 მანანა პაპიძე კომისიის წევრი                                    
51 16 ნანა მესხი კომისიის წევრი                                    
51 16 თამარ სულამანიძე კომისიის წევრი                                    
51 16 თამარი ჭანკოტაძე კომისიის წევრი                                    
51 16 ზურაბ სხილაძე კომისიის წევრი                                    
51 16 ეთერი გაგნიძე კომისიის წევრი                                    



51 16 ასმათ სხილაძე კომისიის წევრი                                    
51 16 ირინა სხილაძე კომისიის წევრი                                    
51 16 მაია ხუსკივაძე კომისიის წევრი                                    
51 16 ია თურმანიძე მოადგილე                                          

51 17 ირმა ბოჭორიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
51 17 ირა ხუსკივაძე კომისიის მდივანი                                  
51 17 თედო ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
51 17 მთვარისა ხუსკივაძე კომისიის წევრი                                    
51 17 ლანა არეშიძე კომისიის წევრი                                    
51 17 ფატმან გურეშიძე კომისიის წევრი                                    
51 17 მადონა ენდელაძე კომისიის წევრი                                    
51 17 ნინო თოდიძე კომისიის წევრი                                    
51 17 ლალი კეთილაძე კომისიის წევრი                                    
51 17 ჟუჟუნა ღავთაძე კომისიის წევრი                                    
51 17 დავით ხუსკივაძე კომისიის წევრი                                    
51 17 კობა ხუსკივაძე კომისიის წევრი                                    
51 17 რომან ხუსკივაძე მოადგილე                                          

51 18 აკაკი მახათაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 18 ირინა ხუსკივაძე კომისიის მდივანი                                  
51 18 პაატა ხუსკივაძე კომისიის წევრი                                    
51 18 ფიქრია ნინიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 18 ნანა გაბრიჭიძე კომისიის წევრი                                    
51 18 ნინო ნებიერიძე კომისიის წევრი                                    
51 18 მალხაზი გაბრიჭიძე კომისიის წევრი                                    
51 18 დარეჯან გიგოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 18 მაკა მარაქველიძე კომისიის წევრი                                    
51 18 ნატალია მარაქველიძე კომისიის წევრი                                    
51 18 შორენა ნებიერიძე კომისიის წევრი                                    
51 18 ვარდო ხუსკივაძე კომისიის წევრი                                    
51 18 ქეთევან გუნცაძე მოადგილე                                          

51 19 მურმან მუმლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 19 ლია სათირიშვილი კომისიის მდივანი                                  
51 19 ბაჩუკი წითელაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 19 მეგი კვიცარიძე კომისიის წევრი                                    
51 19 თათია მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
51 19 ნუგზარ ნიკაჭაძე კომისიის წევრი                                    



51 19 ლევანი ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
51 19 იამზე ჯანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 19 ნაილი ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
51 19 ფრიდონ გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 19 თამარ გუნიავა კომისიის წევრი                                    
51 19 ფატმან წითელაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 19 მაკა წულაია მოადგილე                                          

51 20 ირმა ცუცქირიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 20 ქეთინო მესხიშვილი კომისიის მდივანი                                  
51 20 ბელა შველიძე კომისიის წევრი                                    
51 20 ნანა ზუმბულიძე კომისიის წევრი                                    
51 20 კახაბერ ჯანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 20 ხვიჩა სახამბერიძე კომისიის წევრი                                    
51 20 ქეთინო გოგიშვილი კომისიის წევრი                                    
51 20 ომარი ლომიძე კომისიის წევრი                                    
51 20 მაგული დევდარიანი კომისიის წევრი                                    
51 20 ანა დუგლაძე კომისიის წევრი                                    
51 20 მზია მაჭავარიანი კომისიის წევრი                                    
51 20 მარინე სირაძე კომისიის წევრი                                    
51 20 მარინა მესხიშვილი მოადგილე                                          

51 21 თამარ ქავთარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 21 ია ყიფშიძე კომისიის მდივანი                                  
51 21 ჟულიეტა გოგოლიძე კომისიის წევრი                                    
51 21 მანონი მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    
51 21 რამაზ ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
51 21 მამუკა ჭანკოტაძე კომისიის წევრი                                    
51 21 ზურაბ ნინიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 21 პაატა კვანტრიშვილი კომისიის წევრი                                    
51 21 თამარ გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
51 21 ნათელა ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
51 21 იზოლდა ნინიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 21 მარინა ნინიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 21 ნატალია ნაკაშიძე მოადგილე                                          

51 22 ტარიელ თუთარაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
51 22 ანდრო რობაქიძე კომისიის მდივანი                                  
51 22 ლუიზა ბურჯანაძე კომისიის წევრი                                    



51 22 დავით კაკაურიძე კომისიის წევრი                                    

51 22 ნაზიბროლა გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
51 22 მარინე თუთარაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 22 ინგა ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
51 22 ნიკა კაკაურიძე კომისიის წევრი                                    
51 22 ციალა ვარდუკაძე კომისიის წევრი                                    
51 22 დარეჯან კიკნაველიძე კომისიის წევრი                                    
51 22 ნანა კოხრეიძე კომისიის წევრი                                    
51 22 ინგა წიგნაძე კომისიის წევრი                                    
51 22 ვარლამ ხიდაშელი მოადგილე                                          

51 23 ელისო ბოჭორიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
51 23 ირინე პირველაშვილი კომისიის მდივანი                                  
51 23 ბესიკი არაბიძე კომისიის წევრი                                    
51 23 რომან ჭყოიძე კომისიის წევრი                                    
51 23 ნიკოლოზ ცხადაძე კომისიის წევრი                                    
51 23 გულვარდი წაქაძე კომისიის წევრი                                    
51 23 რობიზონ ხვინჩიაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 23 გივი კამლაძე კომისიის წევრი                                    
51 23 რობერტი გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
51 23 გიორგი ლომინაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 23 ნინო წაქაძე კომისიის წევრი                                    
51 23 მზევინარი ჭირაქაძე კომისიის წევრი                                    
51 23 ბადრი წაქაძე მოადგილე                                          

51 24 ინგა ხეცაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 24 ლელა ცხადაძე კომისიის მდივანი                                  
51 24 ტარიელ შაოშაძე კომისიის წევრი                                    
51 24 დავით შავიძე კომისიის წევრი                                    
51 24 ნინო ცხადაძე კომისიის წევრი                                    
51 24 ელენე წაქაძე კომისიის წევრი                                    
51 24 გიული კაკაურიძე კომისიის წევრი                                    
51 24 ნინო შავიძე კომისიის წევრი                                    
51 24 როსტომ ჯუღელი კომისიის წევრი                                    
51 24 ცისანა ქოჩიაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 24 ლელა ცხადაძე კომისიის წევრი                                    
51 24 ნანული ჯუღელი კომისიის წევრი                                    
51 24 ზაზა ხიდაშელი მოადგილე                                          



51 25 ვახტანგი ტულუხანოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
51 25 ინგა ზიბზიბაძე კომისიის მდივანი                                  
51 25 სულხანი შაოშაძე კომისიის წევრი                                    
51 25 ვერა თხელიძე კომისიის წევრი                                    
51 25 ტრიფონი კამლაძე კომისიის წევრი                                    
51 25 ცისანა სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
51 25 დავით ცხადაძე კომისიის წევრი                                    
51 25 ვასილი ზიბზიბაძე კომისიის წევრი                                    
51 25 ჟერომი წაქაძე კომისიის წევრი                                    
51 25 ლელა ლაღიძე კომისიის წევრი                                    
51 25 ივანე მესხიშვილი კომისიის წევრი                                    
51 25 ნანა ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
51 25 გრიგოლ მუმლაძე მოადგილე                                          

51 26 მაკა კობახიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 26 მზექალა ღიბრაძე კომისიის მდივანი                                  
51 26 მარეხი გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 26 მარინე ჩიტორელიძე კომისიის წევრი                                    
51 26 ავთანდილ კამლაძე კომისიის წევრი                                    
51 26 ნანა შავგულიძე კომისიის წევრი                                    
51 26 ნუგზარ შავიძე კომისიის წევრი                                    
51 26 მანანა ბურჯანაძე კომისიის წევრი                                    
51 26 ზიზი გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
51 26 ლია კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
51 26 მანანა ცხადაძე კომისიის წევრი                                    
51 26 ანტონ ჭანტურიძე კომისიის წევრი                                    
51 26 ელზა ჭყოიძე მოადგილე                                          

51 27 იზა ღიბრაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 27 ნანა კვიჟაშვილი კომისიის მდივანი                                  
51 27 გუგულა ჯოგლიძე კომისიის წევრი                                    
51 27 დავით კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
51 27 მანანა გაბრიჭიძე კომისიის წევრი                                    
51 27 ნინო კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
51 27 ავთანდილ ხიდაშელი კომისიის წევრი                                    
51 27 ავთანდილ ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
51 27 თინა გეწაძე კომისიის წევრი                                    
51 27 ლალი კაკაურიძე კომისიის წევრი                                    



51 27 მზევინარ კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
51 27 მირზა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
51 27 ნელი ბედიაშვილი მოადგილე                                          

51 28 მურმან დვალი კომისიის თავმჯდომარე                              
51 28 მაგული გიორგაძე კომისიის მდივანი                                  
51 28 მურადი გოგბერაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 28 თეიმურაზ მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    
51 28 გოდერძი სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
51 28 მალხაზი მაჩიტიძე კომისიის წევრი                                    

51 28 ალექსანდრე კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
51 28 სოფიკო ხოხიაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 28 გია კვინიკაძე კომისიის წევრი                                    
51 28 ბორისი მშვენიერაძე კომისიის წევრი                                    
51 28 ზაზა ცხადაძე კომისიის წევრი                                    
51 28 ნატო ცხადაძე კომისიის წევრი                                    
51 28 კობა ბერძული მოადგილე                                          

51 29 ზაზა ზიბზიბაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 29 თემური ჩუბინიძე კომისიის მდივანი                                  
51 29 ნიკოლოზი დვალი კომისიის წევრი                                    
51 29 მამუკა ჭყოიძე კომისიის წევრი                                    
51 29 იზოლდა იჩქიტიძე კომისიის წევრი                                    
51 29 მზექალა მაჩიტიძე კომისიის წევრი                                    
51 29 ფრიდონ ღიბრაძე კომისიის წევრი                                    
51 29 ბესიკი გვენეტაძე კომისიის წევრი                                    
51 29 ბუდუ მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    
51 29 ტარიელ გოგბერაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 29 მაყვალა ოსტარიშვილი კომისიის წევრი                                    
51 29 რომან ჭყოიძე კომისიის წევრი                                    
51 29 გალაქტიონ ვარდოსანიძე მოადგილე                                          

51 30 ლიზა ფერაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 30 ია ფერაძე კომისიის მდივანი                                  
51 30 მირანდა ბურჯანაძე კომისიის წევრი                                    
51 30 გიგა მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    
51 30 ციცინო დუგლაძე კომისიის წევრი                                    
51 30 მარინე ფერაძე კომისიის წევრი                                    



51 30 ლიზა ფერაძე კომისიის წევრი                                    
51 30 მთვარისა მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
51 30 ლალი კვინიკაძე კომისიის წევრი                                    
51 30 ლეილა მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    
51 30 ნარგიზი მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    
51 30 ნიკოლოზ ფერაძე კომისიის წევრი                                    
51 30 გიორგი ზიბზიბაძე მოადგილე                                          

51 31 ციური კაპანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 31 ნესტანი პატარიძე კომისიის მდივანი                                  
51 31 ნათია ფერაძე კომისიის წევრი                                    
51 31 მაყვალა ყვავაძე კომისიის წევრი                                    
51 31 თამარი კვანტრიშვილი კომისიის წევრი                                    
51 31 ნუგზარი გაჩეჩილაძე კომისიის წევრი                                    
51 31 თამარ მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
51 31 ნათია ზიბზიბაძე კომისიის წევრი                                    
51 31 ნათელა ბოგვერაძე კომისიის წევრი                                    
51 31 მარიამ გაგუა კომისიის წევრი                                    
51 31 ინგა თურქაძე კომისიის წევრი                                    
51 31 ეთერი შეყლაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 31 მალხაზი ბებიაშვილი მოადგილე                                          

51 32 მარი ქათამაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 32 ეკატერინე ქათამაძე კომისიის მდივანი                                  
51 32 ლაშა ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
51 32 ნანა მაჭავარიანი კომისიის წევრი                                    
51 32 თემური თუთბერიძე კომისიის წევრი                                    
51 32 თამარ ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
51 32 პავლე თუთბერიძე კომისიის წევრი                                    
51 32 ელენე კიკნაველიძე კომისიის წევრი                                    
51 32 ენძელა თხელიძე კომისიის წევრი                                    
51 32 ლავრინა ნინიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 32 მამუკა ჩიტორელიძე კომისიის წევრი                                    
51 32 ლევანი ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
51 32 თეიმურაზ ჩიტორელიძე მოადგილე                                          

51 33 თამარი სარალიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 33 ქეთინო ცხადაძე კომისიის მდივანი                                  
51 33 ბექა ყვავაძე კომისიის წევრი                                    



51 33 დავით ორბელაძე კომისიის წევრი                                    
51 33 მარინა ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
51 33 თამთა ხუჯაძე კომისიის წევრი                                    
51 33 ქეთევან ვარდოსანიძე კომისიის წევრი                                    
51 33 ტატიანა ბეღელაძე კომისიის წევრი                                    
51 33 ლეილა კაკოშვილი კომისიის წევრი                                    
51 33 თამილა ლელაძე კომისიის წევრი                                    
51 33 ქეთინო სახეჩიძე კომისიის წევრი                                    
51 33 ელისო ჭუმბურიძე კომისიის წევრი                                    
51 33 ლაშა ლუტიძე მოადგილე                                          

51 34 ზეინაბ შერგელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
51 34 სავლე ზუზაძე კომისიის მდივანი                                  
51 34 ნინო სამანიშვილი კომისიის წევრი                                    
51 34 გენადი კობახიძე კომისიის წევრი                                    
51 34 მარიამ კვეტენაძე კომისიის წევრი                                    
51 34 ზაზა ორბელაძე კომისიის წევრი                                    
51 34 ნელი აბესაძე კომისიის წევრი                                    
51 34 გაგა გამთენაძე კომისიის წევრი                                    
51 34 ფატი გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
51 34 ეკატერინე კობახიძე კომისიის წევრი                                    
51 34 დალი კურცხალია კომისიის წევრი                                    
51 34 ილია ნებიერიძე კომისიის წევრი                                    
51 34 მანუჩარ ჭანტურიძე მოადგილე                                          

51 35 ნადია მუმლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 35 დალი დავლაძე კომისიის მდივანი                                  
51 35 როინი ჭუმბურიძე კომისიის წევრი                                    
51 35 რუსლანდი ურიადმყოფელი კომისიის წევრი                                    
51 35 ნანა აბრამიძე კომისიის წევრი                                    
51 35 სიმონ მდივანი კომისიის წევრი                                    
51 35 ტარიელ ბეღელაძე კომისიის წევრი                                    
51 35 ბელა სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
51 35 გოდერძი თავბერიძე კომისიის წევრი                                    
51 35 ნონა თავბერიძე კომისიის წევრი                                    
51 35 ჯემალ ქვათაძე კომისიის წევრი                                    
51 35 ნინო ჭანკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
51 35 ფატმანი კუპატაძე მოადგილე                                          



51 36 ავთანდილ ქათამაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 36 რუსუდან ქათამაძე კომისიის მდივანი                                  
51 36 ნესტანი ნებიერიძე კომისიის წევრი                                    
51 36 ინგა კერესელიძე კომისიის წევრი                                    
51 36 მაკა მდივანი კომისიის წევრი                                    
51 36 ქიაზიმ ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
51 36 ირინა სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    
51 36 თეა ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
51 36 მაყვალა ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
51 36 დალი ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
51 36 ნინო ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
51 36 ეთერი ყუფარაძე კომისიის წევრი                                    
51 36 მანანა მაღლაკელიძე მოადგილე                                          

51 37 ვალენტინა ჩხეიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 37 ლიანა გოცირიძე კომისიის მდივანი                                  
51 37 ნინო კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
51 37 გიორგი ზირაქაძე კომისიის წევრი                                    
51 37 შორენა მაჭავარიანი კომისიის წევრი                                    
51 37 ნატალია ლეჟავა კომისიის წევრი                                    
51 37 ნიკა მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    
51 37 მაია მუსელიანი-არაბიძე კომისიის წევრი                                    
51 37 ნაზი აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
51 37 ნინო ბირთველიშვილი კომისიის წევრი                                    
51 37 მაკა თხელიძე კომისიის წევრი                                    
51 37 შორენა კობახიძე კომისიის წევრი                                    
51 37 მაია მესხიშვილი მოადგილე                                          

51 38 ასმათი კუპატაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 38 მაია სამხარაძე კომისიის მდივანი                                  
51 38 ნონა პერანიძე კომისიის წევრი                                    
51 38 მარინა ფერაძე კომისიის წევრი                                    
51 38 ნინო ღოღობერიძე კომისიის წევრი                                    
51 38 ვაჟა სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
51 38 ფატმან ჯანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 38 მანონი ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
51 38 ნათელა გურეშიძე კომისიის წევრი                                    
51 38 მაია კუჭუხიძე კომისიის წევრი                                    



51 38 ნანა მესხი კომისიის წევრი                                    
51 38 ნესტანი სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
51 38 გრიგოლ მერკვილაძე მოადგილე                                          

51 39 ემზარ ლაბაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 39 მარეხი სირაძე კომისიის მდივანი                                  
51 39 თინათინ ლაბაძე კომისიის წევრი                                    
51 39 ზვიად თაბაგარი კომისიის წევრი                                    
51 39 თეა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
51 39 ტრისტან ლომიძე კომისიის წევრი                                    
51 39 ლია მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
51 39 ზაური შველიძე კომისიის წევრი                                    
51 39 მაია გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 39 გურამი თაბაგარი კომისიის წევრი                                    
51 39 მურადი ლაბაძე კომისიის წევრი                                    
51 39 ვაჟა მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
51 39 როზა გველესიანი მოადგილე                                          

51 40 გიორგი შალამბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 40 ხათუნა ფერაძე კომისიის მდივანი                                  
51 40 ქეთევან კოპაძე კომისიის წევრი                                    
51 40 გულნარა ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
51 40 თეიმურაზ კოპაძე კომისიის წევრი                                    
51 40 მაკა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
51 40 ნუნუ დოღონაძე კომისიის წევრი                                    
51 40 ერეკლე გოცაძე კომისიის წევრი                                    
51 40 ცირა ბოჭორაძე კომისიის წევრი                                    
51 40 ეკატერინე ედიბერიძე კომისიის წევრი                                    
51 40 ნათელა ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
51 40 ლალი შალამბერიძე კომისიის წევრი                                    
51 40 დავით წივწივაძე მოადგილე                                          

51 41 იგორ ბერაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 41 მაია ნიორაძე კომისიის მდივანი                                  
51 41 ბეჟან ბანცაძე კომისიის წევრი                                    
51 41 სოფიკო სხილაძე კომისიის წევრი                                    
51 41 ეკატერინე გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 41 ბეჟანი კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
51 41 ნატალია გელაშვილი კომისიის წევრი                                    



51 41 თეა ბირკაძე კომისიის წევრი                                    
51 41 ზინა ებანოიძე კომისიის წევრი                                    
51 41 ლია ექსეულიძე კომისიის წევრი                                    
51 41 მზია კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
51 41 ლენა პაპიძე კომისიის წევრი                                    
51 41 ნაზი ცქიტიშვილი მოადგილე                                          

51 42 დავრი ხუსკივაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 42 ზეინაბ გაგოშიძე კომისიის მდივანი                                  
51 42 მანანა კაკოჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 42 ზეხათუნი კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
51 42 რუსუდან აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
51 42 ნათია გერლიანი კომისიის წევრი                                    
51 42 ლალი ზიბზიბაძე კომისიის წევრი                                    
51 42 ქეთევან კირკიტაძე კომისიის წევრი                                    
51 42 შადიმან მახათაძე კომისიის წევრი                                    
51 42 თეა სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
51 42 გიორგი ფანჩულიძე კომისიის წევრი                                    
51 42 მარეხი ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
51 42 ნიკოლოზ ბუხაიძე მოადგილე                                          

51 43 ნინო გაგოშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 43 მაია ცქიტიშვილი კომისიის მდივანი                                  
51 43 ლილი მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
51 43 თინა ბებიაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 43 ქეთევან ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    
51 43 თამაზი ფხალაძე კომისიის წევრი                                    
51 43 სოფიო ჩინჩალაძე კომისიის წევრი                                    
51 43 ინგა ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
51 43 რუსუდან ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
51 43 მზია მიროტაძე კომისიის წევრი                                    
51 43 ლელა სოფრომაძე კომისიის წევრი                                    
51 43 დავით ჭანკოტაძე კომისიის წევრი                                    
51 43 თინათინ ალხაზაშვილი მოადგილე                                          

51 44 ეკატერინე შეყილაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 44 ქეთევან ჭიჭინაძე კომისიის მდივანი                                  

51 44 ალექსანდრა ფერაძე კომისიის წევრი                                    



51 44 დიმიტრი აბულაძე კომისიის წევრი                                    
51 44 ტარიელ ფერაძე კომისიის წევრი                                    
51 44 მანანა ბაშარული კომისიის წევრი                                    
51 44 თამარ აბულაძე კომისიის წევრი                                    
51 44 ნინა ჟღენტი კომისიის წევრი                                    
51 44 მინდია მგელაძე კომისიის წევრი                                    
51 44 ნონა გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 44 მარინე კელენჯერიძე კომისიის წევრი                                    
51 44 ნინო კვეტენაძე კომისიის წევრი                                    
51 44 ნინო კვანტრიშვილი მოადგილე                                          

51 45 ჯულიეტა ფერაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 45 ირმა ჭულუხაძე კომისიის მდივანი                                  
51 45 სალომე კვეტენაძე კომისიის წევრი                                    
51 45 ელგა ლაცაბიძე კომისიის წევრი                                    
51 45 ნანა ზირაქაძე კომისიის წევრი                                    
51 45 ნატალია ფიდიური კომისიის წევრი                                    
51 45 რევაზი ფურცხვანიძე კომისიის წევრი                                    
51 45 დარეჯან გაბრიჭიძე კომისიის წევრი                                    
51 45 მადლენა გოგბერაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 45 თამარ თაბაგარი კომისიის წევრი                                    
51 45 ზურაბი მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
51 45 ლილი ქაშაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 45 ნინო აბესაძე მოადგილე                                          

51 46 ნინო სვანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              

51 46 სოფიო კოპალიანი-კობახიძე კომისიის მდივანი                                  
51 46 ზურაბი ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
51 46 ქეთევან ბოჟაძე კომისიის წევრი                                    
51 46 მანანა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
51 46 თამარ ზარნაძე კომისიის წევრი                                    
51 46 ნიკა აბულაძე კომისიის წევრი                                    
51 46 მერი წერეთელი კომისიის წევრი                                    
51 46 მარინე გოცაძე-კურცხალია კომისიის წევრი                                    
51 46 ზურაბ კელენჯერიძე კომისიის წევრი                                    
51 46 ოთარი მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    
51 46 ნონა ნიკაჭაძე კომისიის წევრი                                    
51 46 ქეთევან ლეჟავა მოადგილე                                          



51 47 იური ტაბატაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 47 ნატალია ყიფშიძე კომისიის მდივანი                                  
51 47 ერეკლე დოღაძე კომისიის წევრი                                    
51 47 ბახვა სუქნიძე კომისიის წევრი                                    
51 47 პაატა ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
51 47 შორენა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 47 ვიქტორია აკოფაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 47 კახაბერ კიკნაველიძე კომისიის წევრი                                    
51 47 მერაბი დარბაიძე კომისიის წევრი                                    
51 47 ელზა სირაძე კომისიის წევრი                                    
51 47 დავით ქიმაძე კომისიის წევრი                                    
51 47 დარეჯან წითელაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 47 თინა ჯავახიშვილი მოადგილე                                          

51 48 თამაზი დოღონაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 48 შოთა გიგაშვილი კომისიის მდივანი                                  
51 48 ეთერი მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
51 48 თამარი შავიძე კომისიის წევრი                                    

51 48 ალექსანდრე გურგენაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 48 ნინო ზირაქაძე კომისიის წევრი                                    
51 48 ნატალია ბრეგვაძე კომისიის წევრი                                    
51 48 ომარი მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
51 48 კახაბერ ურჩაძე კომისიის წევრი                                    
51 48 რობერტი ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    
51 48 ლელა ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
51 48 ვიქტორ ცხელიშვილი კომისიის წევრი                                    
51 48 სალომე მაკარიძე მოადგილე                                          

51 49 ლიანა კვინიკაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 49 მარინე ბუიღლიშვილი კომისიის მდივანი                                  
51 49 ნათია პერანიძე კომისიის წევრი                                    
51 49 ავთანდილ შოთაძე კომისიის წევრი                                    
51 49 თამარ მგელაძე კომისიის წევრი                                    
51 49 ვერა ფერაძე კომისიის წევრი                                    
51 49 დალი სალაძე კომისიის წევრი                                    
51 49 თამარი ქლიბაძე კომისიის წევრი                                    
51 49 მაკა დარბაიძე კომისიის წევრი                                    



51 49 მაია კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
51 49 ნათია შურღაია კომისიის წევრი                                    
51 49 თამარ ჩაჩანიძე კომისიის წევრი                                    
51 49 უშანგი დონაძე მოადგილე                                          

51 50 მარინა ქათამაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 50 ზოია ქათამაძე კომისიის მდივანი                                  
51 50 ლამზირა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
51 50 ეკა ფერაძე კომისიის წევრი                                    
51 50 მედეია ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
51 50 თამარ ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
51 50 მამუკა ბუსკივაძე კომისიის წევრი                                    
51 50 ბადური ფერაძე კომისიის წევრი                                    
51 50 ეკატერინე მერკვილაძე კომისიის წევრი                                    
51 50 ლელა ჭიჭინაძე კომისიის წევრი                                    
51 50 სალომე ჭიჭინაძე კომისიის წევრი                                    
51 50 ფიქრია ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
51 50 მარინე ეკალაძე მოადგილე                                          

51 51 მარეხი ცერცვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 51 ლალი გიორგაძე კომისიის მდივანი                                  
51 51 ლაშა ჯიქიძე კომისიის წევრი                                    
51 51 დავითი კლდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 51 ოთარი კოპაძე კომისიის წევრი                                    
51 51 როლანდი ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
51 51 გელა სოფრომაძე კომისიის წევრი                                    
51 51 ნინო გურამიშვილი კომისიის წევრი                                    
51 51 ამირან ბახტიძე კომისიის წევრი                                    
51 51 ოლდემარი ბახტიძე კომისიის წევრი                                    
51 51 გივი ბუღაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 51 მაია ნეფარიძე კომისიის წევრი                                    
51 51 ქეთო გელენიძე მოადგილე                                          

51 52 თამარი ბანცაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 52 ნინო დათიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
51 52 იმედა შავგულიძე კომისიის წევრი                                    
51 52 კახაბერ ბარამაძე კომისიის წევრი                                    
51 52 ნუკრი კვეტენაძე კომისიის წევრი                                    
51 52 მირზა კვეტენაძე კომისიის წევრი                                    



51 52 ბესიკი კვეტენაძე კომისიის წევრი                                    
51 52 ნუგზარი ვარდოსანიძე კომისიის წევრი                                    
51 52 მადონა დათიაშვილი კომისიის წევრი                                    
51 52 თეიმურაზ კვეტენაძე კომისიის წევრი                                    
51 52 ნინო კვეტენაძე კომისიის წევრი                                    
51 52 მზია ჭუმბურიძე კომისიის წევრი                                    
51 52 ლევან კვეტენაძე მოადგილე                                          

51 53 მერი სარალიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
51 53 მანანა გაჩეჩილაძე კომისიის მდივანი                                  

51 53 ლონგინოზი ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
51 53 ხათუნა გუმბერიძე კომისიის წევრი                                    
51 53 გელა ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
51 53 პაატა თუთბერიძე კომისიის წევრი                                    
51 53 ნათია ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
51 53 მაყვალა ბერაძე კომისიის წევრი                                    
51 53 დინარა ზურებიანი კომისიის წევრი                                    
51 53 აზა მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
51 53 ციური ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
51 53 ნანა ჭაბუკიანი კომისიის წევრი                                    
51 53 ეკა ცერცვაძე მოადგილე                                          

52 1 გოჩა რობაქიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
52 1 თამილა გოგოლაძე კომისიის მდივანი                                  
52 1 მადონა გუმბერიძე კომისიის წევრი                                    
52 1 ინეზა კბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 1 ამირან ჯიშკარიანი კომისიის წევრი                                    
52 1 მანანა ოქროჭელიძე კომისიის წევრი                                    
52 1 მარინა სახამბერიძე კომისიის წევრი                                    
52 1 მერაბ ფურცელაძე კომისიის წევრი                                    
52 1 ნინო კვირიკაძე კომისიის წევრი                                    
52 1 მარიკა ბუხულეიშვილი კომისიის წევრი                                    
52 1 ნატო ფაღავა კომისიის წევრი                                    
52 1 თამარ ჩხაიძე მოადგილე                                          

52 2 გოგიტა რობაქიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
52 2 ანჟელიკა გარუჩავა კომისიის მდივანი                                  
52 2 იური ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    



52 2 ნანა ჯიშკარიანი კომისიის წევრი                                    
52 2 მურმან ბუხულეიშვილი კომისიის წევრი                                    
52 2 ნატო გოგსაძე კომისიის წევრი                                    
52 2 ეთერი კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
52 2 თამუნა კარკაძე კომისიის წევრი                                    
52 2 ელზა მამუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 2 ბერდია რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
52 2 ციცინო შალამბერიძე კომისიის წევრი                                    
52 2 ლალი ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
52 2 ნატო რობაქიძე მოადგილე                                          

52 3 მაია სულამანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
52 3 ნატა რობაქიძე კომისიის მდივანი                                  
52 3 ზურიკო ჯაბიძე კომისიის წევრი                                    
52 3 გივი კბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 3 ია გეგეშიძე კომისიის წევრი                                    
52 3 ქეთევან თავხელიძე კომისიის წევრი                                    
52 3 ნონა სირბილაძე კომისიის წევრი                                    
52 3 ნაილი ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
52 3 ნინო გრძელიძე კომისიის წევრი                                    
52 3 ზვიად გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
52 3 სიმონ ებანოიძე კომისიის წევრი                                    
52 3 ომარ ლოლუა კომისიის წევრი                                    
52 3 ლელა გოგოლაშვილი მოადგილე                                          

52 4 ნათელა ჯავახია კომისიის თავმჯდომარე                              
52 4 რუსუდან გოგნაძე კომისიის მდივანი                                  
52 4 ბიქტორ ნატრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 4 მიხეილ რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
52 4 ბიძინა ჯაბიძე კომისიის წევრი                                    
52 4 თეა ტაბეშაძე კომისიის წევრი                                    
52 4 მერი გრძელიძე კომისიის წევრი                                    
52 4 ირინა ჯიშკარიანი კომისიის წევრი                                    
52 4 მაია ლელაძე კომისიის წევრი                                    
52 4 მედეია მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    
52 4 ნინო ფულარიანი კომისიის წევრი                                    
52 4 ელისო ქოჩიაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 4 მანანა ქოჩიაშვილი მოადგილე                                          



52 5 ნერონი ქოჩიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
52 5 ინგული ჯანელიძე კომისიის მდივანი                                  
52 5 რევაზ ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
52 5 გოგუცა ვაშაყმაძე კომისიის წევრი                                    
52 5 იამზე კვირიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 5 ლენა ნიშნიანიძე კომისიის წევრი                                    
52 5 გენო მინაძე კომისიის წევრი                                    
52 5 მალხაზ ყიფიანი კომისიის წევრი                                    
52 5 დოდო გულეიშვილი კომისიის წევრი                                    
52 5 თამარ გუმბერიძე კომისიის წევრი                                    
52 5 ეთერი ეგუტიძე კომისიის წევრი                                    
52 5 ხატია მინაძე კომისიის წევრი                                    
52 5 მარიკა ჩიქვინიძე მოადგილე                                          

52 6 რუსუდან წაქაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
52 6 თამარ კოჩივარი კომისიის მდივანი                                  
52 6 ნათია გრძელიძე კომისიის წევრი                                    
52 6 გიორგი ლომსიანიძე კომისიის წევრი                                    
52 6 მერი მაჩიტაძე კომისიის წევრი                                    

52 6 ალექსანდრე ჩხეტია კომისიის წევრი                                    
52 6 ივერ გელხვიიძე კომისიის წევრი                                    
52 6 ავთანდილ დევიძე კომისიის წევრი                                    
52 6 თეიმურაზ მიქიაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 6 ნადია იოსებაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 6 ნინო მოყვანიძე კომისიის წევრი                                    
52 6 იზოლდა დევიძე მოადგილე                                          

52 7 ზვიად ვაშაყმაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
52 7 თენგიზ ხურციძე კომისიის წევრი                                    
52 7 დავით მიქაბერიძე კომისიის წევრი                                    
52 7 კახა ვერულაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 7 ელზა ლილუაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 7 მარიკა ფაიქიძე კომისიის წევრი                                    
52 7 თამილა ფაიქიძე კომისიის წევრი                                    
52 7 გიორგი გრძელიძე კომისიის წევრი                                    
52 7 ლელა დევიძე კომისიის წევრი                                    
52 7 ნატო კვირიკაშვილი კომისიის წევრი                                    



52 7 მურმან ლილუაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 7 ხათუნა ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
52 7 ტარიელ მიქაბაძე მოადგილე                                          

52 8 თორნიკე გაჩეჩილაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
52 8 ასმათ ფერაძე კომისიის მდივანი                                  
52 8 მაკა ჩიქვინიძე კომისიის წევრი                                    
52 8 ინგა კაცაძე კომისიის წევრი                                    
52 8 ალექსი სანიკიანი კომისიის წევრი                                    
52 8 ედვარდ ბაღდავაძე კომისიის წევრი                                    
52 8 ქეთევან ქვარცხავა კომისიის წევრი                                    
52 8 აპოლონ ლელაძე კომისიის წევრი                                    
52 8 ლალი ფურცელაძე კომისიის წევრი                                    
52 8 ზვიად გორგოძე კომისიის წევრი                                    
52 8 ეკა ლაბაძე კომისიის წევრი                                    
52 8 მაია მახარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
52 8 რამაზი ორბელაძე მოადგილე                                          

52 9 გოდერძი რევიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
52 9 ლერი ფახურიძე კომისიის მდივანი                                  
52 9 ხატია სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
52 9 ნიკოლოზ მამასახლისი კომისიის წევრი                                    
52 9 ელიზა ზაზარაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 9 ნატო ხიზანეიშვილი კომისიის წევრი                                    
52 9 მედეია ჯიხვაძე კომისიის წევრი                                    
52 9 ამირან ხურციძე კომისიის წევრი                                    
52 9 ტარასი ფახურიძე კომისიის წევრი                                    
52 9 მარიკა მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    
52 9 ქეთევან ფახურიძე კომისიის წევრი                                    
52 9 რუსუდან ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
52 9 თეონა ფახურიძე მოადგილე                                          

52 10 გაიოზ ბურჯანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
52 10 შორენა ორბელაძე კომისიის მდივანი                                  
52 10 გიგლა ხარძეიშვილი კომისიის წევრი                                    
52 10 გიორგი კარკაძე კომისიის წევრი                                    
52 10 მზია მამისეიშვილი კომისიის წევრი                                    
52 10 გურამ რევიშვილი კომისიის წევრი                                    
52 10 აკაკი ფახურიძე კომისიის წევრი                                    



52 10 ლუარა სანიკიძე კომისიის წევრი                                    
52 10 ნინო ყიფიანი კომისიის წევრი                                    
52 10 ნუგზარ ზივზივაძე კომისიის წევრი                                    
52 10 ოთარ ორბელაძე კომისიის წევრი                                    
52 10 ნატო სანიკიძე კომისიის წევრი                                    
52 10 ვლადიმერ თუთბერიძე მოადგილე                                          

52 11 მაყვალა შველიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
52 11 მზია ყიფიანი კომისიის მდივანი                                  
52 11 ნანა გოგსაძე კომისიის წევრი                                    
52 11 გიორგი კერესელიძე კომისიის წევრი                                    
52 11 ვერა ხორავა კომისიის წევრი                                    
52 11 დიტო გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
52 11 თამილა სარალიძე კომისიის წევრი                                    
52 11 მირზა ქორიძე კომისიის წევრი                                    
52 11 ასმათ ოქროჭელიძე კომისიის წევრი                                    
52 11 მზია ტოფაძე კომისიის წევრი                                    
52 11 ნათელა ჩიტაია კომისიის წევრი                                    
52 11 ხათუნა ჯუღელი კომისიის წევრი                                    
52 11 ციალა ოქროჭელიძე მოადგილე                                          

52 12 ლერი ჭულუხაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
52 12 ბელა ღამბაშიძე კომისიის მდივანი                                  
52 12 ლაშა ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
52 12 ტარიელ ყიფიანი კომისიის წევრი                                    
52 12 მეგი გოგნაძე კომისიის წევრი                                    
52 12 ნონა კანჯარაძე კომისიის წევრი                                    
52 12 ინგა კაკაურიძე კომისიის წევრი                                    
52 12 იური ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
52 12 რამაზ ფხალაძე კომისიის წევრი                                    
52 12 ნატო გრძელიძე კომისიის წევრი                                    
52 12 გვანცა გუმბერიძე კომისიის წევრი                                    
52 12 მერაბ კვირიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 12 ხათუნა კბილაშვილი მოადგილე                                          

52 13 გიგა გელხვიიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
52 13 ნანა ფაღავა კომისიის მდივანი                                  
52 13 შალვა კვინიხიძე კომისიის წევრი                                    
52 13 მაია კიკნაველიძე კომისიის წევრი                                    



52 13 თამარ ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
52 13 ნატო ბონდარენკო კომისიის წევრი                                    
52 13 რიტა გორგოძე კომისიის წევრი                                    
52 13 ანდრო ფხალაძე კომისიის წევრი                                    
52 13 მერაბ ებანოიძე კომისიის წევრი                                    
52 13 ცისანა ზირაქაძე კომისიის წევრი                                    
52 13 მარიკა ნერგაძე კომისიის წევრი                                    
52 13 ნელი ოქროჭელიძე კომისიის წევრი                                    
52 13 იამზე ახვლედიანი მოადგილე                                          

52 14 თამარი დიდიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
52 14 ინგა ეგუტიძე კომისიის მდივანი                                  
52 14 ქეთევან ქარაბაკი კომისიის წევრი                                    
52 14 ნატო დოგრაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 14 მარინა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
52 14 მიხეილ კარკაძე კომისიის წევრი                                    
52 14 მაკა ოსაძე კომისიის წევრი                                    
52 14 ლალი ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
52 14 მარინა არწივიძე კომისიის წევრი                                    
52 14 იმედა ლომსიანიძე კომისიის წევრი                                    
52 14 თეა ფერაძე კომისიის წევრი                                    
52 14 ლამარა შარაშიძე კომისიის წევრი                                    
52 14 ეკა შარვაძე მოადგილე                                          

52 15 ინგა მაჩიტიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
52 15 ნანა ეგუტიძე კომისიის მდივანი                                  
52 15 ივანე ჯანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 15 რეზო კვეტენაძე კომისიის წევრი                                    
52 15 ლია გვენეტაძე კომისიის წევრი                                    
52 15 მანანა გეწაძე კომისიის წევრი                                    
52 15 ხათუნა მშვილდაძე კომისიის წევრი                                    
52 15 ლედიკო მინაძე კომისიის წევრი                                    
52 15 ვაჟა ბოჯგაძე კომისიის წევრი                                    
52 15 ვენედიქტე გეწაძე კომისიის წევრი                                    
52 15 ინგა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
52 15 ქეთო ცხადაძე კომისიის წევრი                                    
52 15 ნესტანი ვაჭარაძე მოადგილე                                          

52 16 დავით მუჯირი კომისიის თავმჯდომარე                              



52 16 დარეჯან კალატოზიშვილი კომისიის მდივანი                                  
52 16 ვარლამ მასხარაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 16 მზევინარ ჩიტიძე კომისიის წევრი                                    
52 16 ნუციკო საბანაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 16 ამირან ზირაქაძე კომისიის წევრი                                    
52 16 ლელა მშვილდაძე კომისიის წევრი                                    
52 16 მარინა ჩიქვინიძე კომისიის წევრი                                    
52 16 ნათია გარუჩავა კომისიის წევრი                                    
52 16 თამთა ნერგაძე კომისიის წევრი                                    
52 16 ლელა ჭრელაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 16 ლიანა ხიზანეიშვილი კომისიის წევრი                                    
52 16 ლია ებანოიძე მოადგილე                                          

52 17 აკაკი აკოფოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
52 17 ლია ტყემალაძე კომისიის მდივანი                                  
52 17 ცირა კობახიძე კომისიის წევრი                                    
52 17 გიგლა ნერგაძე კომისიის წევრი                                    
52 17 ეკატერინე კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
52 17 იზოლდა გაბრიჭიძე კომისიის წევრი                                    
52 17 თემურ ნერგაძე კომისიის წევრი                                    
52 17 იური ჭრელაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 17 როზა ზივზივაძე კომისიის წევრი                                    
52 17 მაგული კობახიძე კომისიის წევრი                                    
52 17 მავლინა ფაიქიძე კომისიის წევრი                                    
52 17 დალი ჭიტაძე კომისიის წევრი                                    
52 17 ნატო თევზაძე მოადგილე                                          

52 18 რუსუდან გაბეხაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
52 18 დარეჯან ღირდალაძე კომისიის მდივანი                                  
52 18 ნანი ჭანკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
52 18 გიორგი კბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 18 მანანა გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
52 18 რომანი გუმბერიძე კომისიის წევრი                                    
52 18 ცირა წაქაძე კომისიის წევრი                                    
52 18 ავთანდილ დვალი კომისიის წევრი                                    
52 18 ხათუნა თოლორდავა კომისიის წევრი                                    
52 18 ნინო კბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 18 ვასილ მაშანეიშვილი კომისიის წევრი                                    
52 18 ლამზირი მაჩიტაძე კომისიის წევრი                                    



52 18 ნინო თავხელიძე მოადგილე                                          

52 19 გოჩა გუმბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
52 19 თალიკო ჯანჯღავა კომისიის მდივანი                                  
52 19 ჯუმბერ დოგრაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 19 ამირან ლომსიანიძე კომისიის წევრი                                    
52 19 ნონა მსხვილიძე კომისიის წევრი                                    
52 19 ნიკოლოზ ებანოიძე კომისიის წევრი                                    
52 19 ქეთევან ვეფხვაძე კომისიის წევრი                                    
52 19 გოჩა გიგაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 19 ნინო აბულაძე კომისიის წევრი                                    
52 19 ბესიკ აფრიამაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 19 ცირა გიგაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 19 მზია ხუხუნეიშვილი კომისიის წევრი                                    
52 19 ცირა მშვილდაძე მოადგილე                                          

52 20 ნატო მშვილდაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
52 20 მარინე გორგოძე კომისიის მდივანი                                  
52 20 ლილი დოგრაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 20 ირაკლი გიგაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 20 ინგა ყუფარაძე კომისიის წევრი                                    
52 20 ლამზირა გორგოძე კომისიის წევრი                                    
52 20 დავით დოგრაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 20 სპირიდონ ზირაქაძე კომისიის წევრი                                    
52 20 მაია გორგოძე კომისიის წევრი                                    
52 20 შორენა გორგოძე კომისიის წევრი                                    
52 20 ნონა მშვილდაძე კომისიის წევრი                                    
52 20 თაგური ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
52 20 მარინა ხიზანეიშვილი მოადგილე                                          

52 21 ნანა თაბუკაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
52 21 ნონა სიორდია კომისიის მდივანი                                  
52 21 მაია თაბუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 21 მადლენა კბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 21 გია გუნცაძე კომისიის წევრი                                    
52 21 დავით კიკნაველიძე კომისიის წევრი                                    
52 21 ზაზა ზირაქაძე კომისიის წევრი                                    
52 21 ტარიელ კიკნაველიძე კომისიის წევრი                                    
52 21 თამაზ ჯოხაძე კომისიის წევრი                                    



52 21 მარინე კუდარავა კომისიის წევრი                                    
52 21 მალხაზ კუპრაძე კომისიის წევრი                                    
52 21 ქეთევან ღამბაშიძე კომისიის წევრი                                    
52 21 ლელა გურგენიძე მოადგილე                                          

52 22 ალექსი გელხვიიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
52 22 დარეჯან მაშანეიშვილი კომისიის მდივანი                                  
52 22 გურამ გელხვიიძე კომისიის წევრი                                    
52 22 შაქრო მარგველაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 22 ავთანდილ გიორგიძე კომისიის წევრი                                    
52 22 კახა მსხვილიძე კომისიის წევრი                                    
52 22 გია გიორგიძე კომისიის წევრი                                    
52 22 ჯელი მსხვილიძე კომისიის წევრი                                    
52 22 გიგლა გელხვიიძე კომისიის წევრი                                    
52 22 ცარო მსხვილიძე კომისიის წევრი                                    
52 22 ანჟელა ნატრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 22 იური ნატრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 22 ნუკრი გელხვიიძე მოადგილე                                          

52 23 თამაზ გოგოლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
52 23 ნათია ხარატიშვილი კომისიის მდივანი                                  
52 23 ბუხუტი გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
52 23 გივი კბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 23 ქეთევან კიკნაველიძე კომისიის წევრი                                    
52 23 ზოია ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
52 23 გოგა თოლორდავა კომისიის წევრი                                    
52 23 ნინო მშვილდაძე კომისიის წევრი                                    
52 23 ირინა ტყეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 23 ვახტანგ აბულაძე კომისიის წევრი                                    
52 23 ტერეზა გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
52 23 მანანა მინაძე კომისიის წევრი                                    
52 23 სერგო რობაქიძე მოადგილე                                          

52 24 იური ჩხეიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
52 24 რუსუდან კანჯარაძე კომისიის მდივანი                                  
52 24 მირზა კანჯარაძე კომისიის წევრი                                    
52 24 ნინო მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    
52 24 ირინე ღონღაძე კომისიის წევრი                                    
52 24 ნუგზარ ნიშნიანიძე კომისიის წევრი                                    



52 24 კახა კოხოძე კომისიის წევრი                                    
52 24 ზამურ გორგოძე კომისიის წევრი                                    
52 24 ვერა გორგოძე კომისიის წევრი                                    
52 24 თეონა დევდარიანი კომისიის წევრი                                    
52 24 ქეთევან კვეტენაძე კომისიის წევრი                                    
52 24 ზურაბ ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
52 24 რამინ ლილუაშვილი მოადგილე                                          

52 25 მაია ინანეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
52 25 ნათია სვანიევი კომისიის მდივანი                                  
52 25 ქრისტინე გუბელაძე კომისიის წევრი                                    
52 25 ნინო ჯაბიძე კომისიის წევრი                                    
52 25 ლელა მინაძე კომისიის წევრი                                    
52 25 მარეხი გელხვიიძე კომისიის წევრი                                    
52 25 გიზო ენდელაძე კომისიის წევრი                                    
52 25 ლელა თავხელიძე კომისიის წევრი                                    
52 25 სალომე ქარჩხაძე კომისიის წევრი                                    
52 25 ზეინაბ აბესაძე კომისიის წევრი                                    
52 25 მზია დოღაძე კომისიის წევრი                                    
52 25 ირინა ოქროჭელიძე კომისიის წევრი                                    
52 25 ლალი დავაძე მოადგილე                                          

52 26 ლელა გრძელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
52 26 სოფიკო შარვაშიძე კომისიის მდივანი                                  
52 26 ნინო კვირიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 26 ზურაბ კბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 26 ირმა თუთბერიძე კომისიის წევრი                                    
52 26 ნატალია ახალაძე კომისიის წევრი                                    
52 26 ნათია ადამია კომისიის წევრი                                    
52 26 გიორგი გუმბერიძე კომისიის წევრი                                    
52 26 ნატალია გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 26 ზაზა ნიორაძე კომისიის წევრი                                    
52 26 ზაალ ფალავანდიშვილი კომისიის წევრი                                    
52 26 თინა ჩივაძე კომისიის წევრი                                    
52 26 სტეფანე ნიორაძე მოადგილე                                          

52 27 გიული მამასახლისი კომისიის თავმჯდომარე                              
52 27 ნატო ლელაძე კომისიის მდივანი                                  
52 27 ნათია ლელაძე კომისიის წევრი                                    



52 27 ნუცა სახამბერიძე კომისიის წევრი                                    

52 27 ალექსანდრე მამასახლისი კომისიის წევრი                                    
52 27 ზოია ცხელიშვილი კომისიის წევრი                                    
52 27 ავთანდილ ცაგარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
52 27 მაია ორმოცაძე კომისიის წევრი                                    
52 27 თინათინი ლომინაძე კომისიის წევრი                                    
52 27 მადონა მახათაძე კომისიის წევრი                                    
52 27 ავთანდილ სანიკიანი კომისიის წევრი                                    
52 27 ირმა სუპატაშვილი კომისიის წევრი                                    
52 27 ნინული კაპანაძე მოადგილე                                          

52 28 მარინა გელხვიიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
52 28 ეკატერინე ჭაუტიძე კომისიის მდივანი                                  
52 28 ავთო ბურჯანაძე კომისიის წევრი                                    
52 28 ჯონი გაბუნია კომისიის წევრი                                    
52 28 ნოდარ კოხოძე კომისიის წევრი                                    
52 28 ლევან მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
52 28 ნანა ჯაბიძე კომისიის წევრი                                    
52 28 დარეჯან გოგოძე კომისიის წევრი                                    
52 28 ლამარა გოცირიძე კომისიის წევრი                                    
52 28 ნინო გრძელიძე კომისიის წევრი                                    
52 28 ტარიელ სირბილაძე კომისიის წევრი                                    
52 28 რუსუდან ჯალაღონია-ნემსაძე კომისიის წევრი                                    
52 28 ნინო კელენჯერიძე მოადგილე                                          

52 29 ეთერი ყიფიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
52 29 იამზე სიორდია კომისიის მდივანი                                  
52 29 თინა ანტოშკინა კომისიის წევრი                                    

52 29 კონსტანტინე ვაჩიბერაძე კომისიის წევრი                                    
52 29 მზია ენდელაძე კომისიის წევრი                                    
52 29 მზექალა აბზიანიძე კომისიის წევრი                                    
52 29 მარი ფაიქიძე კომისიის წევრი                                    
52 29 სოფიკო საკანდელიძე კომისიის წევრი                                    
52 29 მურთაზ კაცაძე კომისიის წევრი                                    
52 29 ლენა კოჩაძე კომისიის წევრი                                    
52 29 ფიალა სიორდია კომისიის წევრი                                    
52 29 ნანა შველიძე კომისიის წევრი                                    



52 29 ანდრო შველიძე მოადგილე                                          

53 1 მზია კორძაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
53 1 ლელა ჩიკვაიძე კომისიის მდივანი                                  
53 1 ოლია ჩახუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
53 1 ნუნუ კორძაძე კომისიის წევრი                                    
53 1 ლალი ნიკოლეიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 1 მაია ნიკოლეიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 1 თეა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
53 1 თამთა ავალიანი კომისიის წევრი                                    
53 1 იზოლდა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
53 1 თამარ დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 1 ზაალ დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
53 1 ნინო ხავთასი კომისიის წევრი                                    
53 1 კახა ფხაკაძე მოადგილე                                          

53 2 მანანა სვანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
53 2 ხათუნა გაბუნია კომისიის მდივანი                                  
53 2 ნაზი ჩახუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
53 2 ლია მიქელთაძე კომისიის წევრი                                    
53 2 ზვიადი სანიკიძე კომისიის წევრი                                    
53 2 ბადრი ბელთაძე კომისიის წევრი                                    
53 2 ხათუნა ოჩხიკიძე კომისიის წევრი                                    
53 2 ფატმან გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
53 2 როზეტა აბრამიძე კომისიის წევრი                                    
53 2 ნათია დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 2 ფიქრია დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 2 ქეთევან ჩახუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
53 2 ეთერი ჭიჭინაძე მოადგილე                                          

53 3 ვასილ ფუტკარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
53 3 ლელა ადეიშვილი კომისიის მდივანი                                  

53 3 ალექსანდრე ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
53 3 ნინო ფოფხაძე კომისიის წევრი                                    
53 3 ფატიმა ჯოჯუა კომისიის წევრი                                    
53 3 ვლადიმერ კახიანი კომისიის წევრი                                    
53 3 ჯაბა ვაშაყმაძე კომისიის წევრი                                    
53 3 გიორგი სვანაძე კომისიის წევრი                                    



53 3 მაკა გამყრელიძე კომისიის წევრი                                    
53 3 ნინო ღვინიანიძე კომისიის წევრი                                    
53 3 აზა ცხვარაძე კომისიის წევრი                                    
53 3 ელიზა ხურციძე კომისიის წევრი                                    
53 3 ნატალია აბრამიძე მოადგილე                                          

53 4 ქეთევანი ჩახავა კომისიის თავმჯდომარე                              
53 4 მერაბ კვაჩიძე კომისიის მდივანი                                  
53 4 ნესტან ხურციძე კომისიის წევრი                                    
53 4 ლალი მეფარიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 4 თამარ თათვიძე კომისიის წევრი                                    
53 4 ნინო ჯვარიძე კომისიის წევრი                                    
53 4 ლია დუნდუა კომისიის წევრი                                    
53 4 სოფიკო ფანცულაია კომისიის წევრი                                    
53 4 ნესტანი მესხი კომისიის წევრი                                    
53 4 სოფიკო ტუკვაძე კომისიის წევრი                                    
53 4 ინეზა შარაშენიძე კომისიის წევრი                                    
53 4 ვერიჩქა ხურციძე კომისიის წევრი                                    
53 4 ქეთევან დადუნაშვილი მოადგილე                                          

53 5 ხათუნა კუტივაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
53 5 ირა გაბუნია კომისიის მდივანი                                  
53 5 გიორგი შენგელია კომისიის წევრი                                    
53 5 თამარ აბრამალაძე კომისიის წევრი                                    
53 5 ლილი ხურციძე კომისიის წევრი                                    
53 5 გელა სვანაძე კომისიის წევრი                                    
53 5 მირზა ხურციძე კომისიის წევრი                                    
53 5 შორენა ჩახავა კომისიის წევრი                                    
53 5 პლატონ დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 5 აკაკი ხურციძე კომისიის წევრი                                    
53 5 მიხეილი ხურციძე კომისიის წევრი                                    
53 5 ხათუნა ბედენაშვილი მოადგილე                                          

53 6 მურად სურგულაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
53 6 მანანა მჟავანაძე კომისიის მდივანი                                  
53 6 იგორ ხარაბაძე კომისიის წევრი                                    
53 6 ხათუნა ხარძეიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 6 ილია თათვიძე კომისიის წევრი                                    
53 6 მერაბ დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    



53 6 ლამარა საკანდელიძე კომისიის წევრი                                    
53 6 დარეჯან გაბუნია კომისიის წევრი                                    
53 6 ავთანდილ ტყეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    
53 6 ლეილა მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    
53 6 კარლო ტყეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    
53 6 თემურ ხურციძე კომისიის წევრი                                    
53 6 ზაზა ლორთქიფანიძე მოადგილე                                          

53 7 ჯენერი ბელთაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
53 7 ნონა ბელთაძე კომისიის მდივანი                                  
53 7 ზაალი დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 7 მარინა ჟვანია კომისიის წევრი                                    
53 7 კობა ბელთაძე კომისიის წევრი                                    
53 7 ფიქრია სიგუა კომისიის წევრი                                    
53 7 იმედა თოდუა კომისიის წევრი                                    
53 7 ნათია ბელთაძე კომისიის წევრი                                    
53 7 მაგნი ნამიჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 7 ცისანა ნამიჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 7 ნანა შარაშენიძე კომისიის წევრი                                    
53 7 ნატო შარაშენიძე კომისიის წევრი                                    
53 7 ზემინარ შარაშენიძე მოადგილე                                          

53 8 მავლინა ადეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
53 8 თალიკო ცერცვაძე კომისიის მდივანი                                  
53 8 ირაკლი ხელაძე კომისიის წევრი                                    
53 8 თამილა დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 8 ციცინო დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 8 იოსებ ჩიტორელიძე კომისიის წევრი                                    
53 8 სოფიო გამრეკლიძე კომისიის წევრი                                    
53 8 გრიგოლ ხურციძე კომისიის წევრი                                    
53 8 ადა ბიბიჩაძე კომისიის წევრი                                    
53 8 ელიზა ოქროპილაშვილი კომისიის წევრი                                    
53 8 ვლადიმერ ხურციძე კომისიის წევრი                                    
53 8 მზექალა ჯანხოთელი კომისიის წევრი                                    
53 8 თენგიზ დვალიშვილი მოადგილე                                          

53 9 კობა შენგელია კომისიის თავმჯდომარე                              
53 9 ავთანდილ სოხანეიშვილი კომისიის მდივანი                                  
53 9 მაია გიორგაძე კომისიის წევრი                                    



53 9 ნათია მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    
53 9 გელა ერემეიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 9 მალხაზ საღრიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 9 ვალერი ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
53 9 ამირან დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 9 მინელი ადეიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 9 ცირა ბიბიჩაძე კომისიის წევრი                                    
53 9 ჯიმშერ ვერულაშვილი კომისიის წევრი                                    
53 9 სოფიკო შალამბერიძე კომისიის წევრი                                    
53 9 ინული დვალიშვილი მოადგილე                                          

53 10 მანანა მებურიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
53 10 ლალი გიორგაძე კომისიის მდივანი                                  
53 10 ნათია ჭიჭუეიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 10 მაია ჟვანია კომისიის წევრი                                    
53 10 ლოლა ჭაფოძე კომისიის წევრი                                    
53 10 ნინო ნამიჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 10 ფიქრია ადეიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 10 ირმა გაბუნია კომისიის წევრი                                    
53 10 მამუკა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
53 10 გულიკო ლომიძე კომისიის წევრი                                    
53 10 ირინა მიქელთაძე კომისიის წევრი                                    
53 10 მალინა ხარძეიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 10 ნათია გუგუციძე მოადგილე                                          

53 11 ლელა ბრეგვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
53 11 ნაირა აბდალაძე კომისიის მდივანი                                  
53 11 ავთანდილ ლომინაძე კომისიის წევრი                                    
53 11 თორნიკე მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    
53 11 ნაზი ხურციძე კომისიის წევრი                                    
53 11 ზაზა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
53 11 იზო გორგოძე კომისიის წევრი                                    
53 11 ირმა ხურციძე კომისიის წევრი                                    
53 11 სალომე ადეიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 11 ნატო დევიძე კომისიის წევრი                                    
53 11 გაგა დიაკონიძე კომისიის წევრი                                    
53 11 მარინა დიაკონიძე კომისიის წევრი                                    
53 11 პაატა დიაკონიძე მოადგილე                                          



53 12 ვარლამ ნანობაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
53 12 ხათუნა ხუციშვილი კომისიის მდივანი                                  
53 12 ვარლამ დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 12 ნანა არჯევანიძე კომისიის წევრი                                    
53 12 ნათელა აბრამიძე კომისიის წევრი                                    
53 12 ოლეგი კორძაძე კომისიის წევრი                                    
53 12 თამარ გუმბერიძე კომისიის წევრი                                    
53 12 რევაზ ჭიქაშუა კომისიის წევრი                                    
53 12 ქეთევან ბუაძე კომისიის წევრი                                    
53 12 თეა კორძაძე კომისიის წევრი                                    
53 12 ლამზირა მამასახლისი კომისიის წევრი                                    
53 12 ნონა ხელაძე კომისიის წევრი                                    
53 12 გულნარა რამიშვილი მოადგილე                                          

53 13 ეკა ტოფაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
53 13 ნანა ყაჭეიშვილი კომისიის მდივანი                                  
53 13 მზია ორბელაძე კომისიის წევრი                                    
53 13 ბელა დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 13 ონისე მებურიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 13 ნინო მებურიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 13 გია მებურიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 13 ეთერი შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
53 13 ბადრი ერისთავი კომისიის წევრი                                    
53 13 ნინო თათელიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 13 ნათია ყაჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 13 შორენა ხარაბავა კომისიის წევრი                                    
53 13 ჯიმშერ ფერაძე მოადგილე                                          

53 14 გოჩა ბაღდავაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
53 14 ეთერი ჯულაყიძე კომისიის მდივანი                                  
53 14 შოთა ჩხიროძე კომისიის წევრი                                    
53 14 ეთერ ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
53 14 მადონა ჩახუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
53 14 რაულ გოგიბერიძე კომისიის წევრი                                    
53 14 დოდო სვანაძე კომისიის წევრი                                    
53 14 მარინე ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    
53 14 მადონა ივანიაძე კომისიის წევრი                                    
53 14 სალომე ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    



53 14 თამაზი ძაგნიძე კომისიის წევრი                                    
53 14 უჩა ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
53 14 სოფიკო ჩხიროძე მოადგილე                                          

53 15 მარიზა ხურციძე კომისიის თავმჯდომარე                              
53 15 ინგა გიორგაძე კომისიის მდივანი                                  
53 15 კობა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
53 15 ერასტი ხურციძე კომისიის წევრი                                    
53 15 კობა კობახიძე კომისიის წევრი                                    
53 15 მამუკა მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
53 15 მარიკა ხურციძე კომისიის წევრი                                    
53 15 ილიკო ხურციძე კომისიის წევრი                                    
53 15 ზვიადი ხურციძე კომისიის წევრი                                    
53 15 ლიკა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
53 15 მარიამ მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    
53 15 ნინო ხურციძე კომისიის წევრი                                    
53 15 გივი ხელაძე მოადგილე                                          

53 16 ზაზა აბრამიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
53 16 ნატო ხვედელიძე კომისიის მდივანი                                  
53 16 მაკა დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 16 ავთანდილ ძიმისტარიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 16 ირინა ჩახუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
53 16 მზევინარ ხუმლავა კომისიის წევრი                                    
53 16 მზია ძიმისტარიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 16 თამარ გენელიძე კომისიის წევრი                                    
53 16 ზინა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
53 16 ნინო გორგიძე კომისიის წევრი                                    
53 16 იამზე დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 16 თინა პაიკიძე კომისიის წევრი                                    
53 16 დალი ადეიშვილი მოადგილე                                          

53 17 მამუკა მინაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
53 17 ლანა გოგოძე კომისიის მდივანი                                  
53 17 ზაზა კორძაძე კომისიის წევრი                                    
53 17 მაია აბრამიძე კომისიის წევრი                                    
53 17 ინგა ქარციძე კომისიის წევრი                                    
53 17 ვარლამ მეფარიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 17 ფატმან დიასამიძე კომისიის წევრი                                    



53 17 მერაბ მეფარიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 17 ვენერა ბახტაძე კომისიის წევრი                                    
53 17 იზოლდა მინაშვილი კომისიის წევრი                                    
53 17 ნინო მსხილაძე კომისიის წევრი                                    
53 17 შორენა ოჩხიკიძე კომისიის წევრი                                    
53 17 ვიტალი კაცაძე მოადგილე                                          

53 18 ვარლამ გიორგაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
53 18 ქეთევან ნიკოლეიშვილი კომისიის მდივანი                                  
53 18 გრიგოლ კერელეიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 18 ირა ხვიჩია კომისიის წევრი                                    
53 18 იური კერელეიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 18 ჯონდო კაცაძე კომისიის წევრი                                    
53 18 მაია ქართველიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 18 ვლადიმერ ოჩხიკიძე კომისიის წევრი                                    
53 18 დიმიტრი კეკელიძე კომისიის წევრი                                    
53 18 ხვიჩა ოჩხიკიძე კომისიის წევრი                                    
53 18 იასონ ღვინიანიძე კომისიის წევრი                                    
53 18 ფატმან ჩაჩუა კომისიის წევრი                                    
53 18 ვახტანგ კეკელიძე მოადგილე                                          

53 19 დათო დიაკონიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
53 19 მარიზა დიასამიძე კომისიის მდივანი                                  
53 19 გოდერძი ლომიძე კომისიის წევრი                                    
53 19 გიორგი დიაკონიძე კომისიის წევრი                                    
53 19 ტარიელ ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
53 19 მარინა ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    
53 19 ალეკო დიაკონიძე კომისიის წევრი                                    
53 19 შალვა ხურციძე კომისიის წევრი                                    
53 19 ზოია დიაკონიძე კომისიის წევრი                                    
53 19 ემდარი ვაშაყმაძე კომისიის წევრი                                    
53 19 ეთერი ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
53 19 იამზე ხურციძე კომისიის წევრი                                    
53 19 ციური ბარდაველიძე მოადგილე                                          

53 20 ლეილა არველაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
53 20 დარეჯანი ვაშაყმაძე კომისიის მდივანი                                  
53 20 ნუგზარ მაჩიტიძე კომისიის წევრი                                    
53 20 მურთაზ ბიბიჩაძე კომისიის წევრი                                    



53 20 ხათუნა მერკვილიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 20 ნათია კაცაძე კომისიის წევრი                                    
53 20 ილია ლომაშვილი კომისიის წევრი                                    
53 20 იზა ჩიკვაიძე კომისიის წევრი                                    
53 20 გურამი გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
53 20 ნატო ენუქიძე კომისიის წევრი                                    
53 20 ვალიკო ნიკოლაძე კომისიის წევრი                                    
53 20 დარეჯან სანადირაძე კომისიის წევრი                                    
53 20 იულო ხელაძე მოადგილე                                          

53 21 რამაზ თვალაბეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
53 21 მანანა ადეიშვილი კომისიის მდივანი                                  
53 21 ირმა ადეიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 21 ხათუნა ადეიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 21 იზოლიდა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
53 21 ივანე მდევაძე კომისიის წევრი                                    
53 21 ინეზა ადეიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 21 ივანე გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
53 21 ლევან ადეიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 21 ციური გერსამია კომისიის წევრი                                    
53 21 ნატო გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
53 21 კალისტო ცხვარაძე კომისიის წევრი                                    
53 21 ამბერკი ადეიშვილი მოადგილე                                          

53 22 ინგა ღვინიანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
53 22 ინდირა გოგოძე კომისიის მდივანი                                  
53 22 რუსუდან ფარცხალაძე კომისიის წევრი                                    
53 22 მირანდა ძაგნიძე კომისიის წევრი                                    
53 22 ლია სულაბერიძე კომისიის წევრი                                    
53 22 მირანდა გოგოძე კომისიის წევრი                                    
53 22 ხათუნა ფარცხალაძე კომისიის წევრი                                    
53 22 ია მაჭარაძე კომისიის წევრი                                    
53 22 დარეჯან გოგაძე კომისიის წევრი                                    
53 22 ნატალია გოგაძე კომისიის წევრი                                    
53 22 ფერიდა მატარაძე კომისიის წევრი                                    
53 22 ბელა ცაბაძე კომისიის წევრი                                    
53 22 ანზორ ბახტაძე მოადგილე                                          

53 23 არჩილ ჟღენტი კომისიის თავმჯდომარე                              



53 23 მთვარისა გიორგაძე კომისიის მდივანი                                  
53 23 ნინო ნარსია კომისიის წევრი                                    
53 23 ნაირა კიკაბიძე კომისიის წევრი                                    
53 23 ეკატერინე რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 23 მურთაზ ივანიაძე კომისიის წევრი                                    
53 23 ლია შატაკიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 23 ავთანდილ არველაძე კომისიის წევრი                                    
53 23 ლელა კაცაძე კომისიის წევრი                                    
53 23 ნათია კაცაძე კომისიის წევრი                                    

53 23 ლიუდმილა მელაძე კომისიის წევრი                                    
53 23 ვერიკო მილორავა კომისიის წევრი                                    
53 23 ნათელა სირაძე მოადგილე                                          

53 24 ლომზარი თოდრია კომისიის თავმჯდომარე                              
53 24 მაია თოდრია კომისიის მდივანი                                  
53 24 ნესტან სვიანაძე კომისიის წევრი                                    
53 24 თეონა ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
53 24 გელა კორძაძე კომისიის წევრი                                    
53 24 ემილი ბურკაძე კომისიის წევრი                                    
53 24 ენძელა ბელთაძე კომისიის წევრი                                    
53 24 ირინა მახარაძე კომისიის წევრი                                    
53 24 მანანა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
53 24 ნანა შარაშენიძე კომისიის წევრი                                    
53 24 ავთანდილ შარვაშიძე კომისიის წევრი                                    
53 24 ნატო ჩახუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
53 24 ლუიზა ხავთასი მოადგილე                                          

53 25 ბენიამინი ხელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
53 25 ასმათ გოგიბერიძე კომისიის მდივანი                                  
53 25 გიორგი როხვაძე კომისიის წევრი                                    
53 25 მადონა ხურციძე კომისიის წევრი                                    
53 25 დათო ხურციძე კომისიის წევრი                                    
53 25 ზაზა ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
53 25 ზვიადი კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
53 25 ნანა ხურციძე კომისიის წევრი                                    
53 25 ქეთევან დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 25 ეკატერინე მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    
53 25 ნატალია მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    



53 25 მარინა ხურციძე კომისიის წევრი                                    
53 25 შოთა ხურციძე მოადგილე                                          

53 26 მაკა გიორგაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
53 26 კახა ძიგრაშვილი კომისიის მდივანი                                  
53 26 ვახტანგ ტოფაძე კომისიის წევრი                                    
53 26 ფაუზი ადეიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 26 ფირუზ ცაგარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 26 ბესარიონ ძიგრაშვილი კომისიის წევრი                                    
53 26 მაია ტყეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    
53 26 ზურაბ ძიგრაშვილი კომისიის წევრი                                    
53 26 ავთანდილ ტყეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    
53 26 რომან ტყეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    
53 26 იოსები ჩაჩუა კომისიის წევრი                                    
53 26 ვალერიანე ხონელიძე კომისიის წევრი                                    
53 26 მიხეილ პირველაშვილი მოადგილე                                          

53 27 პაატა გაჩეჩილაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
53 27 თამარ აბრამალაძე კომისიის მდივანი                                  
53 27 გიორგი გაჩეჩილაძე კომისიის წევრი                                    
53 27 მორკინალი ბაღდავაძე კომისიის წევრი                                    
53 27 ირინა ბიბიჩაძე კომისიის წევრი                                    

53 27 ალექსანდრე ვაშაყმაძე კომისიის წევრი                                    
53 27 შოთა კოპალაძე კომისიის წევრი                                    
53 27 ირინე მაწკეპლაძე კომისიის წევრი                                    
53 27 ხათუნა გაჩეჩილაძე კომისიის წევრი                                    
53 27 ჯუმბერ გოგაბერიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 27 ავთანდილ ნაფეტვარიძე კომისიის წევრი                                    
53 27 მავლინა ხურციძე კომისიის წევრი                                    
53 27 მანანა ვაშაყმაძე მოადგილე                                          

53 28 დავითი სუპატაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
53 28 ნუნუ ლორთქიფანიძე კომისიის მდივანი                                  
53 28 ნატო დვალი კომისიის წევრი                                    
53 28 ლია მამასახლისი კომისიის წევრი                                    
53 28 ზაზა ქიმუცაძე კომისიის წევრი                                    
53 28 თათია ბარაქაძე კომისიის წევრი                                    
53 28 ზურაბ საღრიშვილი კომისიის წევრი                                    



53 28 ეკა ნანობაშვილი კომისიის წევრი                                    
53 28 მადონა თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
53 28 მაია თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
53 28 ლელა ტყეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    
53 28 ზაირა ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
53 28 ირინა ძაგნიძე მოადგილე                                          

53 29 ბექა ჭელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
53 29 ვალერი სხვედიანი კომისიის მდივანი                                  
53 29 გოგა ლილუაშვილი კომისიის წევრი                                    
53 29 მანანა ლილუაშვილი კომისიის წევრი                                    
53 29 ვლადიმერ სხვედიანი კომისიის წევრი                                    
53 29 როდამ ლილუაშვილი კომისიის წევრი                                    
53 29 ლელა ლილუაშვილი კომისიის წევრი                                    
53 29 ლამზირა მამასახლისი კომისიის წევრი                                    
53 29 მარი ლილუაშვილი კომისიის წევრი                                    
53 29 დარეჯან ალფაიძე კომისიის წევრი                                    
53 29 აკაკი თურქაძე კომისიის წევრი                                    
53 29 მამუკა სხვედიანი კომისიის წევრი                                    
53 29 ბექა ბექელაძე მოადგილე                                          

53 30 ნიურა ხურციძე კომისიის თავმჯდომარე                              
53 30 ნანა შენგელია კომისიის მდივანი                                  
53 30 ლაშა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
53 30 ნაირა ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
53 30 ნატო ხარძეიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 30 ავთანდილ დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 30 გივი ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    
53 30 ხათუნა სოსელია კომისიის წევრი                                    
53 30 სოფიო ეფრემიძე კომისიის წევრი                                    
53 30 ლელა ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    
53 30 ელგა მამასახლისი კომისიის წევრი                                    
53 30 ალეკო ძაგნიძე კომისიის წევრი                                    
53 30 ლაშა გიორგაძე მოადგილე                                          

53 31 მაია ღვინიანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
53 31 ტარიელ ღვინიანიძე კომისიის მდივანი                                  
53 31 ლამარა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
53 31 ნუკრი კოპალეიშვილი კომისიის წევრი                                    



53 31 ქეთევან მეფარიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 31 ნინო ნამიჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 31 გიორგი ლეჟავა კომისიის წევრი                                    
53 31 თეიმურაზ ღვინიანიძე კომისიის წევრი                                    
53 31 ნაირა მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    
53 31 ნანი ყუბანეიშვილი კომისიის წევრი                                    
53 31 ნანა ძაგნიძე კომისიის წევრი                                    
53 31 ქეთო ხორგუანი კომისიის წევრი                                    
53 31 ირინა გურგენიძე მოადგილე                                          

54 1 მანანა სირბილაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
54 1 ქეთევან ნაცვლიშვილი კომისიის მდივანი                                  
54 1 ქეთევან კორძაძე კომისიის წევრი                                    
54 1 ლალი კვანტალიანი კომისიის წევრი                                    
54 1 თეიმურაზ პირველი კომისიის წევრი                                    
54 1 იზოლდა ახობაძე კომისიის წევრი                                    
54 1 თამუნა ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
54 1 გია ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 1 ვერა თაბუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
54 1 ხათუნა ივანიაძე კომისიის წევრი                                    
54 1 რუსუდან ნიკურაძე კომისიის წევრი                                    
54 1 ირაკლი ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
54 1 მაკა ჩაჩუა მოადგილე                                          

54 2 მაყვალა ზამთარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
54 2 ნანული მანჯგალაძე კომისიის მდივანი                                  
54 2 ნესტან ზაქრაძე კომისიის წევრი                                    
54 2 თამაზ დოლიძე კომისიის წევრი                                    
54 2 გიორგი კანდელაკი კომისიის წევრი                                    
54 2 ნატო ხუჭუა კომისიის წევრი                                    
54 2 შაქრო ქარჩხაძე კომისიის წევრი                                    
54 2 თალიკო ხაჟალია კომისიის წევრი                                    
54 2 ნონა ბოხუა კომისიის წევრი                                    

54 2 ირინე
გოგიშვილი-
თვალაბეიშვილი კომისიის წევრი                                    

54 2 გოგიტა კალაძე კომისიის წევრი                                    
54 2 ხათუნა კაცაძე კომისიის წევრი                                    
54 2 გიორგი შუბლაძე მოადგილე                                          



54 3 ვენერა ივანიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
54 3 თამარ მელქაძე კომისიის მდივანი                                  
54 3 თეონა ცომაია კომისიის წევრი                                    
54 3 მანანა გვალია კომისიის წევრი                                    
54 3 ანნა ქარჩილაძე კომისიის წევრი                                    
54 3 ზემინარი ბოხუა კომისიის წევრი                                    
54 3 გოჩა ესაძე კომისიის წევრი                                    
54 3 მარინა მაჭავარიანი კომისიის წევრი                                    
54 3 შორენა გიორგობიანი კომისიის წევრი                                    
54 3 პაატა კაშია კომისიის წევრი                                    
54 3 მაია მიქაძე კომისიის წევრი                                    
54 3 ლიანა ნიკურაძე კომისიის წევრი                                    
54 3 მარინა ნადირაძე მოადგილე                                          

54 4 დარეჯან კინწურაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
54 4 მზია კირთაძე კომისიის მდივანი                                  
54 4 ხათუნა ნიკურაძე კომისიის წევრი                                    
54 4 თამილა ასათიანი კომისიის წევრი                                    
54 4 თეა კარტოზია კომისიის წევრი                                    
54 4 ქეთევან ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
54 4 ლუსია კობესოვა კომისიის წევრი                                    
54 4 მარინა ფოცხვერია კომისიის წევრი                                    
54 4 მაკა ანდრიაძე კომისიის წევრი                                    
54 4 ნანა ივანიაძე კომისიის წევრი                                    
54 4 ციალა ქელეხსაშვილი კომისიის წევრი                                    
54 4 ივერი ხაჟალია კომისიის წევრი                                    
54 4 თამარ სანადირაძე მოადგილე                                          

54 5 ქეთევან შაშიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
54 5 ნაზი უშვერიძე კომისიის მდივანი                                  
54 5 ზეინაბ ნიკურაძე კომისიის წევრი                                    
54 5 ლელა ხუჭუა კომისიის წევრი                                    
54 5 გივი ჯულაყიძე კომისიის წევრი                                    
54 5 ბესარიონ ბაბუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
54 5 ლილი ნოდია კომისიის წევრი                                    

54 5 ციცინო ფესვიანიძე-კაკულია კომისიის წევრი                                    
54 5 მარინე ადეიშვილი კომისიის წევრი                                    



54 5 რუსუდან კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
54 5 ირმა ნინუა კომისიის წევრი                                    
54 5 ირინა ფოცხვერია კომისიის წევრი                                    
54 5 ირინა ვაშაკიძე მოადგილე                                          

54 6 თენგიზ ცაგურია კომისიის თავმჯდომარე                              
54 6 დავით ალფაიძე კომისიის მდივანი                                  
54 6 შოთა დოლიძე კომისიის წევრი                                    
54 6 ზაირა ბელეშაძე კომისიის წევრი                                    
54 6 ირმა მეფარიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 6 მაკა თედორაძე კომისიის წევრი                                    
54 6 თამრიკო ტაბიძე კომისიის წევრი                                    
54 6 მარინე მამასახლისი კომისიის წევრი                                    
54 6 ნინო მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
54 6 ეკა მხეიძე კომისიის წევრი                                    
54 6 სონია ნუცუბიძე კომისიის წევრი                                    
54 6 მედეია ონიანი კომისიის წევრი                                    
54 6 ნონა ყუბანეიშვილი მოადგილე                                          

54 7 მარინა ჩხაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
54 7 ნინო ონიანი კომისიის მდივანი                                  
54 7 მარინა გოგვაძე კომისიის წევრი                                    
54 7 ოლეგ გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
54 7 ხათუნა თელია კომისიის წევრი                                    
54 7 თამილა ამაღლობელი კომისიის წევრი                                    
54 7 ვერა ხუჭუა კომისიის წევრი                                    
54 7 ელისო დახუნდარიძე კომისიის წევრი                                    
54 7 ნანა არველაძე კომისიის წევრი                                    
54 7 ისანა გამყრელიძე კომისიის წევრი                                    
54 7 მედეია გოგიჩაიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 7 ეშხა ლორია კომისიის წევრი                                    
54 7 ნანა თურმანიძე მოადგილე                                          

54 8 დალი თევზაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
54 8 ნატა მსხილაძე კომისიის მდივანი                                  
54 8 თეა სოხანეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 8 ნატალია ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
54 8 ირმა აბზიანიძე კომისიის წევრი                                    
54 8 ქეთევან გეგეშიძე კომისიის წევრი                                    



54 8 სიმონ მეძმარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
54 8 ზაზა ნიკოლეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 8 ციცინო ბელთაძე კომისიის წევრი                                    
54 8 ფიქრია ბოდოკია კომისიის წევრი                                    
54 8 ირმა დოლმაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
54 8 ნინო ჩიტია კომისიის წევრი                                    
54 8 ზოია ჯინჭარაძე მოადგილე                                          

54 9 შუშანა შაორშაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
54 9 ნატო წიქვაძე კომისიის მდივანი                                  
54 9 თეონა გეგუჩაძე კომისიის წევრი                                    
54 9 მერაბ ლორია კომისიის წევრი                                    
54 9 გიორგი ზაქარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 9 ირაკლი მიქელთაძე კომისიის წევრი                                    
54 9 გოგი გერაძე კომისიის წევრი                                    
54 9 ელისო ახობაძე კომისიის წევრი                                    
54 9 ნინო თევზაძე კომისიის წევრი                                    
54 9 ინგა ლეშკაშელი კომისიის წევრი                                    
54 9 ნათია ჟვანია კომისიის წევრი                                    
54 9 ნაზი ჭანტურიძე კომისიის წევრი                                    

54 9 ნაზიბროლა ადეიშვილი მოადგილე                                          

54 10 მაგული შარაშენიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
54 10 სოფიო კაშია-გვენეტაძე კომისიის მდივანი                                  
54 10 დავით გოგვაძე კომისიის წევრი                                    
54 10 მზია ალავიძე კომისიის წევრი                                    
54 10 მაია ახობაძე კომისიის წევრი                                    
54 10 ირინე გვენცაძე კომისიის წევრი                                    
54 10 კახაბერი ჯოგლიძე კომისიის წევრი                                    
54 10 ინგა ჩაჩუა კომისიის წევრი                                    
54 10 სალომე კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
54 10 მაია ლეჟავა კომისიის წევრი                                    
54 10 ჯანიკო მელქაძე კომისიის წევრი                                    
54 10 მაკა ოჩხიკიძე კომისიის წევრი                                    
54 10 მოგელი კუპრეიშვილი მოადგილე                                          

54 11 ლამზირა თევზაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
54 11 მარინე ჩაჩუა კომისიის მდივანი                                  



54 11 ნელი მანჯგალაძე კომისიის წევრი                                    
54 11 ივერი ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
54 11 ქეთევან ტალაბაძე კომისიის წევრი                                    
54 11 გურამ დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 11 მარინა უღრელიძე კომისიის წევრი                                    
54 11 ელისო გეგეშიძე კომისიის წევრი                                    
54 11 ნატალია გოგიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 11 ნინო კოხრეიძე კომისიის წევრი                                    
54 11 ირინა ღიბრაძე კომისიის წევრი                                    
54 11 ლილი ჯვარშეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 11 ჟულიეტა ჩხაიძე მოადგილე                                          

54 12 ნონა ჯინჭარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
54 12 სოფიკო ზამთარაძე კომისიის მდივანი                                  
54 12 თინათინ დუნდუა კომისიის წევრი                                    
54 12 ციური ხურცილავა კომისიის წევრი                                    
54 12 ინგა ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
54 12 ლელა ვეკუა კომისიის წევრი                                    
54 12 ირმა კოხრეიძე კომისიის წევრი                                    
54 12 ნანი ნამიჩეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 12 ირინე გიგინეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 12 რუსუდან ტყეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    
54 12 სოფიო ფხაკაძე კომისიის წევრი                                    
54 12 ლელა ჩორგოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
54 12 ხათუნა ფაილაძე მოადგილე                                          

54 13 მანანა გულიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
54 13 სოფიკო კორძაძე კომისიის მდივანი                                  
54 13 ლამარა ციცხვაია კომისიის წევრი                                    
54 13 ჟანა ნიკოლეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 13 მაია ნუცუბიძე კომისიის წევრი                                    
54 13 თამილა ნიკურაძე კომისიის წევრი                                    
54 13 დავით გახოკიძე კომისიის წევრი                                    
54 13 ქეთევან ლომია კომისიის წევრი                                    
54 13 ქეთინო მეფარიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 13 ნანა ნიკოლეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 13 მზია ჩაჩუა კომისიის წევრი                                    
54 13 ნუნუ ხუჭუა კომისიის წევრი                                    
54 13 თამარ ფხაკაძე მოადგილე                                          



54 14 ინგა გაბუნია კომისიის თავმჯდომარე                              
54 14 ანა თევზაძე კომისიის მდივანი                                  
54 14 სოფიო ფახურიძე კომისიის წევრი                                    
54 14 მარინა ორმოცაძე კომისიის წევრი                                    
54 14 თამარ კალაძე კომისიის წევრი                                    
54 14 ნანა კანდელაკი კომისიის წევრი                                    
54 14 მაყვალა ფრანგიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 14 ლიანა ჯოჯუა კომისიის წევრი                                    
54 14 ნატო გაგუა კომისიის წევრი                                    
54 14 მედია გეგია კომისიის წევრი                                    
54 14 ლია თევზაძე კომისიის წევრი                                    
54 14 მარინა თევზაძე კომისიის წევრი                                    
54 14 ირმა შველიძე მოადგილე                                          

54 15 ნინო აბულაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
54 15 გულნაზ ივანიაძე კომისიის მდივანი                                  
54 15 ნათია არველაძე კომისიის წევრი                                    
54 15 ოლეგ კვანტალიანი კომისიის წევრი                                    
54 15 ნესტან კიკაჩეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 15 ირინა ფოცხვერია კომისიის წევრი                                    
54 15 ია თელია კომისიის წევრი                                    
54 15 ლია თადუმაძე კომისიის წევრი                                    
54 15 შორენა თადუმაძე კომისიის წევრი                                    
54 15 მზია მიქაძე კომისიის წევრი                                    
54 15 სოფია ჩხენკელი კომისიის წევრი                                    
54 15 დავით ცხვარაძე კომისიის წევრი                                    
54 15 ციცინო ლეჟავა მოადგილე                                          

54 16 შალვა სტურუა კომისიის თავმჯდომარე                              
54 16 ვლადიმერ გაბეჩავა კომისიის მდივანი                                  
54 16 რუსუდან სტურუა კომისიის წევრი                                    
54 16 ინდირა სტურუა კომისიის წევრი                                    
54 16 მარინე ფოფხაძე კომისიის წევრი                                    
54 16 ეკატერინე ჯანგველაძე კომისიის წევრი                                    
54 16 ლია თელია კომისიის წევრი                                    
54 16 ოთარ მელაშვილი კომისიის წევრი                                    
54 16 ნინო მეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 16 მაია გაგუა კომისიის წევრი                                    



54 16 ნორა გაგუა კომისიის წევრი                                    
54 16 ნონა ცომაია კომისიის წევრი                                    
54 16 ელისო სტურუა მოადგილე                                          

54 17 ინგა ხოშტარია კომისიის თავმჯდომარე                              
54 17 დოდო გიგინეიშვილი კომისიის მდივანი                                  
54 17 ნინო მელქაძე კომისიის წევრი                                    
54 17 მარინა ჭახნაკია კომისიის წევრი                                    
54 17 ფატიმა თევზაძე კომისიის წევრი                                    
54 17 მერი ნაცვლიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 17 თამილა შენგელია კომისიის წევრი                                    
54 17 ნარგიზ ეზიეშვილი კომისიის წევრი                                    
54 17 რევაზ კანდელაკი კომისიის წევრი                                    
54 17 დალი მელქაძე კომისიის წევრი                                    
54 17 დალი ხარებავა კომისიის წევრი                                    
54 17 თამაზ ხარებავა კომისიის წევრი                                    
54 17 თეა ხუჭუა მოადგილე                                          

54 18 ნინო გალდავა კომისიის თავმჯდომარე                              
54 18 ლეილა ოდილავაძე კომისიის მდივანი                                  

54 18 ირმა
მგალობლიშვილი-
მანჯგალაძე კომისიის წევრი                                    

54 18 ინეზა დიაკონიძე-გოცირიძე კომისიის წევრი                                    
54 18 ანა თხილავა კომისიის წევრი                                    
54 18 ილია შენგელია კომისიის წევრი                                    
54 18 ნაირა ფოცხვერია კომისიის წევრი                                    
54 18 მანანა შენგელია კომისიის წევრი                                    
54 18 ნორა ბირჩაძე კომისიის წევრი                                    
54 18 გიორგი კირთაძე კომისიის წევრი                                    
54 18 თამარ მანჯგალაძე კომისიის წევრი                                    
54 18 ზაზა სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
54 18 ვლადიმერ გვილავა მოადგილე                                          

54 19 გელა მანჯგალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
54 19 ხატია ხვიჩია კომისიის მდივანი                                  
54 19 ინგა არველაძე კომისიის წევრი                                    
54 19 თენგიზ ზამთარაძე კომისიის წევრი                                    
54 19 ბესიკ ქვეთაია კომისიის წევრი                                    



54 19 ქეთევანი ბერძენიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 19 შალვა ქაჯაია კომისიის წევრი                                    
54 19 ნუგზარ ანდღულაძე კომისიის წევრი                                    
54 19 მერაბ ლომიძე კომისიის წევრი                                    
54 19 ლია მაწკეპლაძე კომისიის წევრი                                    
54 19 ნინო ფოცხვერია კომისიის წევრი                                    
54 19 მაკა ჭიჭინაძე კომისიის წევრი                                    
54 19 კახა ფოცხვერია მოადგილე                                          

54 20 ჯონი ახობაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
54 20 ნინო თომაშვილი კომისიის მდივანი                                  
54 20 მარინა ხურცილავა კომისიის წევრი                                    
54 20 ალმასხან შენგელია კომისიის წევრი                                    
54 20 ნანი შენგელია კომისიის წევრი                                    
54 20 ნინელი ქოიავა კომისიის წევრი                                    
54 20 ხათუნა კუპრაშვილი კომისიის წევრი                                    
54 20 მადონა ჯგუნჯგია კომისიის წევრი                                    
54 20 ნინა აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 20 გია რუხაძე კომისიის წევრი                                    
54 20 ელენა სტურუა კომისიის წევრი                                    
54 20 გიორგი შენგელია კომისიის წევრი                                    
54 20 ნუგზარ კვანტალიანი მოადგილე                                          

54 21 მაყვალა ვაშაკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
54 21 ხათუნა ჩაგანავა კომისიის მდივანი                                  
54 21 ბესიკ ჭახნაკია კომისიის წევრი                                    
54 21 მიხეილ კალაძე კომისიის წევრი                                    
54 21 რუსუდან თევზაძე კომისიის წევრი                                    
54 21 ნინო არველაძე კომისიის წევრი                                    
54 21 მამუკა გოგავა კომისიის წევრი                                    
54 21 მარიზა სანიკიძე კომისიის წევრი                                    
54 21 თეიმურაზ ახობაძე კომისიის წევრი                                    
54 21 ნონა ბანძავა კომისიის წევრი                                    
54 21 ლევან ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
54 21 ეთერი მამფორია კომისიის წევრი                                    
54 21 ჟულიეტა კიკაჩეიშვილი მოადგილე                                          

54 22 ელგუჯა კალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
54 22 ია რაზმაძე კომისიის მდივანი                                  



54 22 პლატონ წულაია კომისიის წევრი                                    
54 22 სერგო კოპალეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 22 მაკა ჯვარშეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 22 მერაბ უღრელიძე კომისიის წევრი                                    
54 22 ავთანდილ ფოცხვერია კომისიის წევრი                                    
54 22 ლელა ჭანჭალეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 22 ნინო ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    
54 22 თამარი თედორაძე კომისიის წევრი                                    
54 22 ნინო კოპალეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 22 ნინა მიქაძე კომისიის წევრი                                    
54 22 გურამ კალაძე მოადგილე                                          

54 23 ნინო ხუჭუა კომისიის თავმჯდომარე                              
54 23 ნატო კაჭარავა კომისიის მდივანი                                  
54 23 ზურაბ კოხრეიძე კომისიის წევრი                                    
54 23 ნათელა კვანტალიანი კომისიის წევრი                                    
54 23 ანა კრავეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 23 ნინო მუქერია კომისიის წევრი                                    
54 23 მაკა კოპალეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 23 ლია შანიძე კომისიის წევრი                                    
54 23 მაყვალა ლორია კომისიის წევრი                                    
54 23 ელისო ნაცვალაძე კომისიის წევრი                                    
54 23 ნანი ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
54 23 ლია ღვინიანიძე კომისიის წევრი                                    
54 23 ირმა კოხრეიძე მოადგილე                                          

54 24 ინგა სალდაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
54 24 ნინო კოპალეიშვილი კომისიის მდივანი                                  
54 24 დავით კოხრეიძე კომისიის წევრი                                    
54 24 მარინე ღვინეფაძე კომისიის წევრი                                    
54 24 თამარა ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
54 24 გიორგი სანაძე კომისიის წევრი                                    
54 24 გიორგი ფანცულაია კომისიის წევრი                                    
54 24 ირმა მუქერია კომისიის წევრი                                    
54 24 ავთანდილ ახალაძე კომისიის წევრი                                    
54 24 ციცინო კახიძე კომისიის წევრი                                    
54 24 ნინო რუხაძე კომისიის წევრი                                    
54 24 ნარგიზ ხარაბაძე კომისიის წევრი                                    
54 24 ნონა ბახტურიძე მოადგილე                                          



54 25 მანანა ვაშაკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
54 25 მარიამ ლოლომაძე კომისიის მდივანი                                  
54 25 ინეზა ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    
54 25 ნინო ნიკურაძე კომისიის წევრი                                    
54 25 ილია დავითულიანი კომისიის წევრი                                    
54 25 ნათია ბოხუა კომისიის წევრი                                    
54 25 მანანა ტყეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    
54 25 ვალოდია ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    
54 25 იოსებ ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    
54 25 ლალი ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    
54 25 ნათია ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    
54 25 ციცინო ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    

54 25 ლიუდმილა სანაძე მოადგილე                                          

54 26 ალექსანდრე ლეჟავა კომისიის თავმჯდომარე                              
54 26 მანანა რუსია კომისიის მდივანი                                  
54 26 ხათუნა გვენეტაძე კომისიის წევრი                                    
54 26 ანდრო ლეჟავა კომისიის წევრი                                    
54 26 ელიზა დევიძე კომისიის წევრი                                    
54 26 ფატმან არველაძე კომისიის წევრი                                    
54 26 ნატალია მანჯგალაძე კომისიის წევრი                                    
54 26 შორენა ჭკუასელი კომისიის წევრი                                    
54 26 მურთაზ ჩომახიძე კომისიის წევრი                                    
54 26 ია ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
54 26 მანანა ხაზალია კომისიის წევრი                                    
54 26 თამარი ჯანჯალია კომისიის წევრი                                    
54 26 ლილი კაჭახიძე მოადგილე                                          

54 27 მალხაზი ნაცვლიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
54 27 ნინო ცქიტიშვილი კომისიის მდივანი                                  
54 27 ეთერი ნიკოლეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 27 ირმა მსხილაძე კომისიის წევრი                                    
54 27 ნანა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
54 27 ანა პარშიკოვა კომისიის წევრი                                    
54 27 მინდია პაიკიძე კომისიის წევრი                                    
54 27 თამაზი ხელაძე კომისიის წევრი                                    
54 27 ნანა კაშია კომისიის წევრი                                    



54 27 გელა ნაცვლიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 27 კოტე ნაცვლიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 27 ქალთამზე ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
54 27 მაია კუხიანიძე მოადგილე                                          

54 28 ნონა ნიკოლეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              

54 28 ლია
ამაღლობელი-
ნიკურაძე კომისიის მდივანი                                  

54 28 მზია ნიკოლეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 28 თამაზ ნიკოლეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 28 ავთანდილ ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
54 28 მარო ქორიძე კომისიის წევრი                                    
54 28 რევაზ ქორიძე კომისიის წევრი                                    
54 28 ნელი წითელიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 28 გია ამაღლობელი კომისიის წევრი                                    
54 28 ლევან ბელთაძე კომისიის წევრი                                    
54 28 ლეილა მეგენეიშვილი კომისიის წევრი                                    

54 28 ალექსანდრე რუსია კომისიის წევრი                                    
54 28 ნანა თოფურია მოადგილე                                          

54 29 ომარ ჩაჩუა კომისიის თავმჯდომარე                              
54 29 ჟანნა ამაღლობელი კომისიის მდივანი                                  
54 29 მაია მეგენეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 29 ბარნაბა ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
54 29 რუსუდან მეგენეიშვილი კომისიის წევრი                                    

54 29 ალექსანდრე ქორიძე კომისიის წევრი                                    
54 29 გიორგი ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
54 29 შალვა ჩაჩუა კომისიის წევრი                                    
54 29 როლანდი ამაღლობელი კომისიის წევრი                                    
54 29 ხათუნა გეფერიძე კომისიის წევრი                                    
54 29 მერაბ გოგიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 29 მამია ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
54 29 ეკატერინე დანელია მოადგილე                                          

54 30 შორენა გიორგაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
54 30 მზია ზაქრაძე კომისიის მდივანი                                  
54 30 ნანა ჭკუასელი კომისიის წევრი                                    



54 30 სულიკო ნიშნიანიძე კომისიის წევრი                                    
54 30 შორენა ნიშნიანიძე კომისიის წევრი                                    
54 30 ზაზა მეგენეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 30 ზაზა ჯოჯუა კომისიის წევრი                                    
54 30 ელისო არაბიძე კომისიის წევრი                                    
54 30 ფერიდა თევზაძე კომისიის წევრი                                    
54 30 მაია მეფარიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 30 ნუნუ სარჯველაძე კომისიის წევრი                                    
54 30 სპარტაკ ჩაჩუა კომისიის წევრი                                    
54 30 არსენ თავაძე მოადგილე                                          

54 31 კახა გაბედავა კომისიის თავმჯდომარე                              
54 31 ლელა მეგენეიშვილი კომისიის მდივანი                                  
54 31 მარინე გაბედავა კომისიის წევრი                                    
54 31 ლელა თევზაძე კომისიის წევრი                                    
54 31 სოფიო მეგენეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 31 მამუკა ჩაჩუა კომისიის წევრი                                    
54 31 გალინა ორმოცაძე კომისიის წევრი                                    
54 31 ირმა ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
54 31 კობა გოგიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 31 მიმოზა მეგენეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 31 ნაირა სანიკიძე კომისიის წევრი                                    
54 31 ლამარა ჩაჩუა კომისიის წევრი                                    
54 31 აგრაფინა მეგენეიშვილი მოადგილე                                          

54 32 ტარიელ თევზაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
54 32 თეონა უგულავა კომისიის მდივანი                                  
54 32 თამარ ჩაჩუა კომისიის წევრი                                    
54 32 მიხეილ თევზაძე კომისიის წევრი                                    
54 32 დავით კაცაძე კომისიის წევრი                                    
54 32 ვაჟა თევზაძე კომისიის წევრი                                    
54 32 ბადრი თევზაძე კომისიის წევრი                                    
54 32 გრიგოლ ნიკოლეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 32 თეიმურაზ დოლიძე კომისიის წევრი                                    
54 32 ბადრი თევზაძე კომისიის წევრი                                    
54 32 თამთა თევზაძე კომისიის წევრი                                    
54 32 სპარტაკ თევზაძე კომისიის წევრი                                    
54 32 მანანა თევზაძე მოადგილე                                          



54 33 გრიგოლ კიკვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
54 33 სულიკო თარგამაძე კომისიის მდივანი                                  
54 33 მადონა მსხილაძე კომისიის წევრი                                    
54 33 გელა ახალაძე კომისიის წევრი                                    
54 33 ვლადიმერ რუხაძე კომისიის წევრი                                    
54 33 თამაზ შანიძე კომისიის წევრი                                    
54 33 თამაზ თარგამაძე კომისიის წევრი                                    
54 33 ტატიანა თევზაძე კომისიის წევრი                                    
54 33 ედემი ზამთარაძე კომისიის წევრი                                    
54 33 თეიმურაზ შანიძე კომისიის წევრი                                    
54 33 თამაზ ჩაჩუა კომისიის წევრი                                    
54 33 ლელა ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
54 33 ზაზა თარგამაძე მოადგილე                                          

54 34 ოთარ შანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
54 34 მედეა შათირიშვილი კომისიის მდივანი                                  
54 34 როლანდ მსხილაძე კომისიის წევრი                                    
54 34 ქეთევან ლეჟავა კომისიის წევრი                                    
54 34 მადონა კილასონია კომისიის წევრი                                    
54 34 ელენა თადუმაძე კომისიის წევრი                                    
54 34 თამარ შენგელია კომისიის წევრი                                    
54 34 ნაზი კოპალეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 34 გულნარა თევზაძე კომისიის წევრი                                    
54 34 ირინა კიკაბიძე კომისიის წევრი                                    
54 34 მერი მსხილაძე კომისიის წევრი                                    
54 34 ზოია ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
54 34 ნინო ადეიშვილი მოადგილე                                          

54 35 ლია შანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
54 35 ნათია ცოტაძე კომისიის მდივანი                                  
54 35 ლია მიქაშავიძე კომისიის წევრი                                    
54 35 ლია მსხილაძე კომისიის წევრი                                    
54 35 ნინა შანიძე კომისიის წევრი                                    
54 35 ნათია გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
54 35 იმედი ქაშაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
54 35 დომენტი შანიძე კომისიის წევრი                                    
54 35 ეთერ რუხაძე კომისიის წევრი                                    
54 35 მარინა ხუჭუა კომისიის წევრი                                    



54 35 ნინო ხუჭუა კომისიის წევრი                                    
54 35 ნანა ჯაოშვილი კომისიის წევრი                                    
54 35 ხათუნა კოპალეიშვილი მოადგილე                                          

54 36 ავთანდილ ლორია კომისიის თავმჯდომარე                              
54 36 ნინო სიხარულიძე კომისიის მდივანი                                  
54 36 ნინო კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
54 36 ზურაბ ბოცვაძე კომისიის წევრი                                    
54 36 კახაბერ კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
54 36 დემურ გეგუჩაძე კომისიის წევრი                                    

54 36 მიტროფანე ბოცვაძე კომისიის წევრი                                    
54 36 ვაჟა ლორია კომისიის წევრი                                    
54 36 დარეჯანი ახალაძე კომისიის წევრი                                    
54 36 ნანა ლორია კომისიის წევრი                                    
54 36 ირმა მიგინეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 36 ხათუნა ჭკუასელი კომისიის წევრი                                    
54 36 ნათელა ბრეგაძე მოადგილე                                          

54 37 დიანა ლორია კომისიის თავმჯდომარე                              
54 37 ნინო ჯოჯუა კომისიის მდივანი                                  
54 37 გიზო შანიძე კომისიის წევრი                                    
54 37 მაია შანიძე კომისიის წევრი                                    
54 37 ლელა რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 37 ხათუნა ჟღენტი კომისიის წევრი                                    
54 37 შოთა მსხილაძე კომისიის წევრი                                    
54 37 გედევან უნგიაძე კომისიის წევრი                                    
54 37 ჭაბუკი შანიძე კომისიის წევრი                                    
54 37 ინგა რუხაძე კომისიის წევრი                                    
54 37 ლევან შანიძე კომისიის წევრი                                    
54 37 ლელა შანიძე კომისიის წევრი                                    
54 37 ხათუნა შანიძე მოადგილე                                          

54 38 ვარგისო ჩაჩუა კომისიის თავმჯდომარე                              
54 38 ელენე თევზაძე კომისიის მდივანი                                  
54 38 კახა კუტალაძე კომისიის წევრი                                    
54 38 გოჩა ღირდალაძე კომისიის წევრი                                    
54 38 ნანული ტორონჯაძე კომისიის წევრი                                    
54 38 ინგა ქორიძე კომისიის წევრი                                    



54 38 ლევანი ჩაჩუა კომისიის წევრი                                    
54 38 გოგა კუტალაძე კომისიის წევრი                                    
54 38 ხათუნა გრიგოლია კომისიის წევრი                                    
54 38 ლელა თევზაძე კომისიის წევრი                                    
54 38 ნორა თელია კომისიის წევრი                                    
54 38 ჯულიეტა ჩაჩუა კომისიის წევრი                                    
54 38 მარინა ქორიძე მოადგილე                                          

54 39 იზოლდა ნადირაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
54 39 იზოლიდა ესენჯია კომისიის მდივანი                                  
54 39 მაია ნამიჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 39 ირმა კიკაჩეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 39 მარინა ქართველიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 39 ანჟელა ქობალია კომისიის წევრი                                    
54 39 ომარ გამყრელიძე კომისიის წევრი                                    
54 39 თამილა კეკელიძე კომისიის წევრი                                    
54 39 ლელა ლეჟავა კომისიის წევრი                                    
54 39 ლიანა ნიქაბაძე კომისიის წევრი                                    
54 39 თეა ჟიტკოვი კომისიის წევრი                                    
54 39 ნანა დუნდუა–ნიკურაძე მოადგილე                                          

54 40 ტატიანა გოგუაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
54 40 მარინა ქავთარია კომისიის მდივანი                                  
54 40 ინეზა ქორიძე კომისიის წევრი                                    
54 40 სვეტლანა ქორიძე კომისიის წევრი                                    
54 40 ნონა მეძმარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
54 40 თენგიზ მეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 40 მზია დარსაველიძე კომისიის წევრი                                    
54 40 ლელა ხურცილავა კომისიის წევრი                                    
54 40 ელიკო ანკვაბი კომისიის წევრი                                    
54 40 ნონა გოგისვანიძე კომისიის წევრი                                    
54 40 ვიოლეტა ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
54 40 ნონა ცხვარაძე კომისიის წევრი                                    
54 40 რუსუდანი ტრაპაიძე მოადგილე                                          

54 41 ირინა ჯანელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
54 41 ლელა ჯელია კომისიის მდივანი                                  
54 41 ეკა ცომაია კომისიის წევრი                                    
54 41 გულნაზი ფარულავა კომისიის წევრი                                    



54 41 დავით ტყეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    
54 41 ნატალია ქართველიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 41 ლეილა ნუცუბიძე კომისიის წევრი                                    
54 41 ნური რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 41 მარინა თვალაბეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 41 ნორა იანიკოვი კომისიის წევრი                                    
54 41 რიტა შარაშენიძე კომისიის წევრი                                    
54 41 ნატო ხუჭუა კომისიის წევრი                                    
54 41 მაია ჯიმშელეიშვილი მოადგილე                                          

54 42 ირაკლი ადეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
54 42 ქეთევან მინაშვილი კომისიის მდივანი                                  
54 42 ლეილა დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
54 42 ლაშა კილტავა კომისიის წევრი                                    
54 42 ჟოზეფინა კარტოზია კომისიის წევრი                                    
54 42 ნინო ხუჭუა კომისიის წევრი                                    
54 42 ზაზა ჩოჩია კომისიის წევრი                                    
54 42 სოფიკო ლორია კომისიის წევრი                                    
54 42 ნათია დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 42 თენგიზ კვანტრიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 42 თამილა ლორია კომისიის წევრი                                    
54 42 ხათუნა სანიკიძე კომისიის წევრი                                    
54 42 შოთა ლასარეიშვილი მოადგილე                                          

54 43 მარინა სანიკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
54 43 მაია ჯღამაძე კომისიის მდივანი                                  
54 43 ჟუჟუნა პაპავა კომისიის წევრი                                    
54 43 მარინა ბურჯანაძე კომისიის წევრი                                    
54 43 მაია მოსეშვილი კომისიის წევრი                                    
54 43 მარინა ყენია კომისიის წევრი                                    
54 43 ნინო ლეჟავა კომისიის წევრი                                    
54 43 ლილი ფხაკაძე კომისიის წევრი                                    
54 43 ხათუნა გოგიტაძე კომისიის წევრი                                    
54 43 ნინო ლომია კომისიის წევრი                                    
54 43 იზოლდა რუხაია კომისიის წევრი                                    
54 43 შორენა ჩუბუნიძე კომისიის წევრი                                    
54 43 ეთერი ჯელია მოადგილე                                          

54 44 ნათელა სიხარულიძე კომისიის თავმჯდომარე                              



54 44 ნუნუ ჯიბლაძე კომისიის მდივანი                                  
54 44 მარინა ვაშაყმაძე კომისიის წევრი                                    
54 44 ნანა ნიკოლეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 44 ლორეტა ბენდელიანი კომისიის წევრი                                    
54 44 ნინო ნიკურაძე კომისიის წევრი                                    
54 44 კახა ჯულაყიძე კომისიის წევრი                                    
54 44 ზვიად ხარჩილავა კომისიის წევრი                                    
54 44 ეთერ ადეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 44 თამარ გოცირიძე კომისიის წევრი                                    
54 44 ნინო დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 44 ლალი მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
54 44 მანანა ბუაძე მოადგილე                                          

54 45 გულნარა კიკაჩეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
54 45 მაკა მანჯგალაძე კომისიის მდივანი                                  
54 45 ნანული ფანცულაია კომისიის წევრი                                    
54 45 ვლადიმერ სოხანეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 45 თამარ ჟორჟოლიანი კომისიის წევრი                                    
54 45 ქეთევანი კვირიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
54 45 ელგუჯა ბიბილოვი კომისიის წევრი                                    
54 45 ნორა რუხაძე კომისიის წევრი                                    
54 45 მაია ახობაძე კომისიის წევრი                                    
54 45 გულნარა ბუბაშვილი კომისიის წევრი                                    
54 45 მზია ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
54 45 სონია ფრანგიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 45 შორენა გერაძე მოადგილე                                          

54 46 ეკატერინე ჯამბურია კომისიის თავმჯდომარე                              
54 46 ელიკო ჟვანია კომისიის მდივანი                                  
54 46 ლია ხუჭუა კომისიის წევრი                                    
54 46 თამარ ჯულაყიძე კომისიის წევრი                                    
54 46 ნათელა ნინუა კომისიის წევრი                                    
54 46 ნონა შენგელია კომისიის წევრი                                    
54 46 ჟუჟუნა ნინუა კომისიის წევრი                                    
54 46 კამო კანდელაკი კომისიის წევრი                                    
54 46 ნატო გაბუნია კომისიის წევრი                                    
54 46 თამარ ახობაძე კომისიის წევრი                                    
54 46 ნატალია ელიავა კომისიის წევრი                                    
54 46 მარინა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    



54 46 შორენა დოღონაძე მოადგილე                                          

54 47 მარინე დარსაველიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
54 47 თამარ აბრამიძე კომისიის მდივანი                                  
54 47 ხათუნა დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
54 47 ლაშა წიქვაძე კომისიის წევრი                                    
54 47 რუსუდან ჩხენკელი კომისიის წევრი                                    
54 47 ნატალია შანიძე კომისიის წევრი                                    
54 47 თამუნა ბარამია კომისიის წევრი                                    
54 47 ოთარ თევზაძე კომისიის წევრი                                    
54 47 ირმა ბექაია კომისიის წევრი                                    
54 47 ეკატერინე მხეიძე კომისიის წევრი                                    
54 47 ინგა წიქვაძე კომისიის წევრი                                    
54 47 ირმა ჯულაყიძე კომისიის წევრი                                    
54 47 გულნარა ონიანი მოადგილე                                          

54 48 იური კოხრეიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
54 48 ნანა კინწურაშვილი კომისიის მდივანი                                  
54 48 მერაბ კოხრეიძე კომისიის წევრი                                    
54 48 მარგალიტა თოფურია კომისიის წევრი                                    
54 48 ნანა ფესვიანიძე კომისიის წევრი                                    
54 48 ერმილე კოხრეიძე კომისიის წევრი                                    
54 48 კახაბერ კოპალეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 48 ზვიად კოპალეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 48 გოდერძი კოხრეიძე კომისიის წევრი                                    
54 48 ეკატერინე კოხრეიძე კომისიის წევრი                                    
54 48 მერი კოხრეიძე კომისიის წევრი                                    
54 48 გიორგი ნიკოლეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 48 ნელი თვალავაძე მოადგილე                                          

54 49 თორნიკე გიორგაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
54 49 შორენა ქურციკიძე კომისიის მდივანი                                  
54 49 ეკატერინე კორძაძე კომისიის წევრი                                    
54 49 ქეთევან ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    
54 49 ამირან ამაღლობელი კომისიის წევრი                                    
54 49 დიმიტრი სულაქველიძე კომისიის წევრი                                    
54 49 ირაკლი ჭკუასელი კომისიის წევრი                                    
54 49 იური ჯაში კომისიის წევრი                                    
54 49 ლია გიორგაძე კომისიის წევრი                                    



54 49 ნათია ნიკოლეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 49 ნათელა ჩიჩუა კომისიის წევრი                                    
54 49 ლალა ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
54 49 ლელა ინასარიძე მოადგილე                                          

54 50 ხათუნა კოსტავა კომისიის თავმჯდომარე                              
54 50 თამარ ლომინეიშვილი კომისიის მდივანი                                  
54 50 მარო შალვაძე კომისიის წევრი                                    
54 50 ქეთევან პაპავა კომისიის წევრი                                    
54 50 სოფიკო შენგელია კომისიის წევრი                                    
54 50 თეა კუპრეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 50 ბელა მანჯგალაძე კომისიის წევრი                                    
54 50 ნინა პაპავა კომისიის წევრი                                    
54 50 თამარ გეგეშიძე კომისიის წევრი                                    
54 50 დავით კეთილაძე კომისიის წევრი                                    
54 50 არჩილ ქუთათელაძე კომისიის წევრი                                    
54 50 ნანული ჯვარშეიშვილი კომისიის წევრი                                    
54 50 ირაკლი მელქაძე მოადგილე                                          

55 1 გულნაზი წივწივაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
55 1 ინეზა გელენიძე კომისიის მდივანი                                  
55 1 კახა სულაბერიძე კომისიის წევრი                                    
55 1 შოთა უგულავა კომისიის წევრი                                    
55 1 თამილა ფიოლია კომისიის წევრი                                    
55 1 თამარი რუხაძე კომისიის წევრი                                    
55 1 ლია ჯანჯღავა კომისიის წევრი                                    
55 1 უშანგ კაკაურიძე კომისიის წევრი                                    
55 1 გია გელენიძე კომისიის წევრი                                    
55 1 ლელა გოფოძე კომისიის წევრი                                    
55 1 მერაბი მანაგაძე კომისიის წევრი                                    
55 1 თამარი ჩარგეიშვილი კომისიის წევრი                                    
55 1 მადონა უგრეხელიძე მოადგილე                                          

55 2 ზაური კოპალიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
55 2 ნუნუ ჭურაძე კომისიის მდივანი                                  
55 2 ნათია მსხილაძე კომისიის წევრი                                    
55 2 ირინა ბალანჩივაძე კომისიის წევრი                                    
55 2 ბეჟან უგულავა კომისიის წევრი                                    
55 2 გიორგი წვერავა კომისიის წევრი                                    



55 2 სოფიკო საღარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
55 2 კობა უგრეხელიძე კომისიის წევრი                                    
55 2 ციალა აბზიანიძე კომისიის წევრი                                    
55 2 თეა მაჭარაძე კომისიის წევრი                                    
55 2 მარინა ქვათელაძე კომისიის წევრი                                    

55 2 ავთანდილი ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
55 2 ნონა ქურასბედიანი მოადგილე                                          

55 3 ფუნთულა ყურაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
55 3 ლუკა მანაგაძე კომისიის მდივანი                                  
55 3 თეონა კინწურაშვილი კომისიის წევრი                                    
55 3 მაია გორდაძე კომისიის წევრი                                    
55 3 გია ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
55 3 ირმა ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    
55 3 სოფიკო ამბროლიანი კომისიის წევრი                                    
55 3 მაია კუხალაშვილი კომისიის წევრი                                    
55 3 მანანა ბენიძე კომისიის წევრი                                    
55 3 ნინელი კვაშილავა კომისიის წევრი                                    
55 3 ნატო მუსელიანი კომისიის წევრი                                    
55 3 თამარ გენძეხაძე მოადგილე                                          

55 4 მზია კოტორაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
55 4 მედეა გორდაძე კომისიის მდივანი                                  
55 4 რუსუდან ფაილოძე კომისიის წევრი                                    
55 4 ნიკოლოზ კეთილაძე კომისიის წევრი                                    
55 4 ვაჟა ეფრემიძე კომისიის წევრი                                    
55 4 ლია კოტიშაძე კომისიის წევრი                                    
55 4 ჯიმშერი კირთაძე კომისიის წევრი                                    
55 4 მანანა გოფოძე კომისიის წევრი                                    
55 4 ლალი მეძველია კომისიის წევრი                                    

55 4 ვლადიმერი სულაბერიძე კომისიის წევრი                                    
55 4 ნანა სულაბერიძე კომისიის წევრი                                    
55 4 მაკა ქუთათელაძე კომისიის წევრი                                    
55 4 აკაკი გვილავა მოადგილე                                          

55 5 შორენა ჩიხლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
55 5 თამარი გრიგალაშვილი კომისიის მდივანი                                  



55 5 თამარი კირთაძე კომისიის წევრი                                    
55 5 მარიამი ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
55 5 კახა ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
55 5 დავითი ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
55 5 ია უგულავა კომისიის წევრი                                    
55 5 მერაბი ჩაგუნავა კომისიის წევრი                                    
55 5 მორთულა კირთაძე კომისიის წევრი                                    
55 5 მაკა ბობოხიძე კომისიის წევრი                                    
55 5 მანანა გელენიძე კომისიის წევრი                                    
55 5 ლიანა ქაშიბაძე კომისიის წევრი                                    
55 5 ავთანდილ ფაილოძე მოადგილე                                          

55 6 დიმიტრი ცაგარეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
55 6 რუსუდანი საღარაძე კომისიის მდივანი                                  
55 6 ზურაბი ჩომახიძე კომისიის წევრი                                    
55 6 სოფიო საღარაძე კომისიის წევრი                                    
55 6 თეონა ცაგარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
55 6 გულნაზ ჩომახიძე კომისიის წევრი                                    
55 6 ვიოლა ანდრიაძე კომისიის წევრი                                    
55 6 ხათუნა იობიძე კომისიის წევრი                                    
55 6 დოდო დარსაველიძე კომისიის წევრი                                    
55 6 მზია ზანგურაშვილი კომისიის წევრი                                    
55 6 თინათინ თურქია კომისიის წევრი                                    
55 6 იამზე კეჟერაძე კომისიის წევრი                                    
55 6 ნანული გორდაძე მოადგილე                                          

55 7 აკაკი ვაშაკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
55 7 ირმა წერეთელი კომისიის მდივანი                                  
55 7 მარიკა კუხალაშვილი კომისიის წევრი                                    
55 7 თენგიზ თავიდაშვილი კომისიის წევრი                                    
55 7 დავითი ჭოლოკავა კომისიის წევრი                                    
55 7 ლალი გორდაძე კომისიის წევრი                                    
55 7 ლევანი კობეშავიძე კომისიის წევრი                                    
55 7 ლაშა ჯალაღანია კომისიის წევრი                                    
55 7 იოსებ გეგუჩაძე კომისიის წევრი                                    
55 7 ხათუნა ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    

55 7 ვლადიმერი ონიანი კომისიის წევრი                                    
55 7 რიტა ცაგარეიშვილი კომისიის წევრი                                    



55 7 ზაზა ვაშაკიძე მოადგილე                                          

55 8 ზურაბი აბაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
55 8 რუსუდან გურაბანიძე კომისიის მდივანი                                  
55 8 აკაკი ბაბუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
55 8 გულიკო კუჭავა კომისიის წევრი                                    
55 8 ხათუნა იობიძე კომისიის წევრი                                    
55 8 რაჟდენი ქუთათელაძე კომისიის წევრი                                    
55 8 ქეთევანი ნადარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
55 8 გივი ჯიაძე კომისიის წევრი                                    
55 8 მედული კინწურაშვილი კომისიის წევრი                                    
55 8 ნაირა თვალოძე კომისიის წევრი                                    
55 8 ჯაბა კვაბზირიძე კომისიის წევრი                                    
55 8 ნანი სუპატაშვილი კომისიის წევრი                                    
55 8 გიგა დადუნაშვილი მოადგილე                                          

55 9 ციცინო ჭელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
55 9 დალი აბაშიძე კომისიის მდივანი                                  
55 9 მთვარისა კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
55 9 ლევან დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
55 9 ომარი სანოძე კომისიის წევრი                                    
55 9 ნოდარი კუხალაშვილი კომისიის წევრი                                    
55 9 ბექა მელქაძე კომისიის წევრი                                    
55 9 ნუგზარ კინწურაშვილი კომისიის წევრი                                    
55 9 ნანა ფაილოძე კომისიის წევრი                                    

55 9 მაია ბალავაძე-ქაროსანიძე კომისიის წევრი                                    
55 9 მავლინა დგებუაძე კომისიის წევრი                                    
55 9 ციალა ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
55 9 რომან ჯაიანი მოადგილე                                          

55 10 ვლადიმერ ქაცარავა კომისიის თავმჯდომარე                              
55 10 ლელა ბახტაძე კომისიის მდივანი                                  
55 10 თინათინ ტაბიძე კომისიის წევრი                                    
55 10 დარეჯანი ფირცხალავა კომისიის წევრი                                    
55 10 გიორგი მაჭარაძე კომისიის წევრი                                    
55 10 ეთერი სიმონიძე კომისიის წევრი                                    
55 10 ნათელა კაკაურიძე კომისიის წევრი                                    
55 10 ცირა ფანცხავა კომისიის წევრი                                    



55 10 მაია ბობოხიძე კომისიის წევრი                                    
55 10 შალვა კირთაძე კომისიის წევრი                                    
55 10 ნანა საღინაძე კომისიის წევრი                                    
55 10 იაგო ჯიმშელეიშვილი კომისიის წევრი                                    
55 10 ნატა ძიძიგური მოადგილე                                          

55 11 მანანა ქაროსანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
55 11 ლეილა ჯიშკარიანი კომისიის მდივანი                                  
55 11 ამირანი კუხალაშვილი კომისიის წევრი                                    
55 11 დალი კუხალაშვილი კომისიის წევრი                                    
55 11 ზურაბი ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
55 11 ჯოკია ჯაიანი კომისიის წევრი                                    
55 11 სულიკო ხურცილავა კომისიის წევრი                                    
55 11 ნანა გედენიძე კომისიის წევრი                                    
55 11 ნათია უგულავა კომისიის წევრი                                    
55 11 ნოდარ უგულავა კომისიის წევრი                                    
55 11 ნუგზარი ფანცულაია კომისიის წევრი                                    
55 11 ქეთევან ჯიშკარიანი კომისიის წევრი                                    
55 11 ინგა ბარაბაძე მოადგილე                                          

55 12 გალინა ტაბიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
55 12 ეთერი დავითულიანი კომისიის მდივანი                                  
55 12 ნანა ჩხაბერიძე კომისიის წევრი                                    
55 12 მზია ვაჭარაძე კომისიის წევრი                                    
55 12 ეკატერინე კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    
55 12 ლელა გორდაძე კომისიის წევრი                                    
55 12 თამარი წულაია კომისიის წევრი                                    
55 12 მანანა პირველი კომისიის წევრი                                    
55 12 მზია რუხაძე კომისიის წევრი                                    
55 12 ხათუნა ტყაბლაძე კომისიის წევრი                                    
55 12 თამარა წიქვაძე კომისიის წევრი                                    
55 12 მზევინარი ჯიმშელეიშვილი კომისიის წევრი                                    
55 12 თამარა კიკაბიძე მოადგილე                                          

55 13 ალექსანდრე მაისურაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
55 13 ნონა მაისურაძე კომისიის მდივანი                                  
55 13 ნუგზარი მღებრიშვილი კომისიის წევრი                                    
55 13 ნორა ონიანი კომისიის წევრი                                    
55 13 ვლადიმერ კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    



55 13 დათო ბარაბაძე კომისიის წევრი                                    
55 13 დათიკო ონიანი კომისიის წევრი                                    
55 13 ნანა ხაბულიანი კომისიის წევრი                                    
55 13 ინეზა ჩანქსელიანი კომისიის წევრი                                    
55 13 მედეა მარგველანი კომისიის წევრი                                    
55 13 ტრისტანი ონიანი კომისიის წევრი                                    
55 13 იზოლდა ფირცხელანი კომისიის წევრი                                    
55 13 სოფიო აზარაშვილი მოადგილე                                          

55 14 ავთანდილ ხუროძე კომისიის თავმჯდომარე                              
55 14 ციცინო ჩაგუნავა კომისიის მდივანი                                  
55 14 ნინელი სულაბერიძე კომისიის წევრი                                    
55 14 შორენა ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
55 14 დავით ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
55 14 ლალი ძიძიგური კომისიის წევრი                                    
55 14 ნანი ხუროძე კომისიის წევრი                                    
55 14 ნონა ხურცილავა კომისიის წევრი                                    
55 14 მერი ბარაბაძე კომისიის წევრი                                    
55 14 მედეა ქაროსანიძე კომისიის წევრი                                    
55 14 გულნაზი ჩაკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
55 14 ირმა ძიძიგური კომისიის წევრი                                    
55 14 ჟუჟუნა გოგინავა მოადგილე                                          

55 15 დიანა ძაძამია კომისიის თავმჯდომარე                              
55 15 მერაბ გაბისონია კომისიის მდივანი                                  
55 15 ციალა ღვაბერიძე კომისიის წევრი                                    
55 15 ვარვარა შაყულაშვილი კომისიის წევრი                                    
55 15 მაია მოგელაძე კომისიის წევრი                                    
55 15 გერდა გედენიძე კომისიის წევრი                                    
55 15 ნათია კარსანიძე კომისიის წევრი                                    
55 15 ნანი ძიძიგური კომისიის წევრი                                    
55 15 ეკა ბობოხიძე კომისიის წევრი                                    
55 15 ნელი გელენიძე კომისიის წევრი                                    
55 15 ომარი ღაჭავა კომისიის წევრი                                    
55 15 ტარიელი ჯელია კომისიის წევრი                                    
55 15 ლიანა ჭოლოკავა მოადგილე                                          

55 16 თამაზი ჯოხიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
55 16 მაია ეძგვერაძე კომისიის მდივანი                                  



55 16 მაია ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
55 16 რუსუდან ჭავჭანიძე კომისიის წევრი                                    
55 16 ნანა ჭოლოკავა კომისიის წევრი                                    

55 16 კონსტანტინე მენაბდე კომისიის წევრი                                    
55 16 გიორგი ბადირეიშვილი კომისიის წევრი                                    
55 16 ია ეძგვერაძე კომისიის წევრი                                    
55 16 ლეილა მანაგაძე კომისიის წევრი                                    
55 16 მაია მელქაძე კომისიის წევრი                                    
55 16 მარიამი უგულავა კომისიის წევრი                                    
55 16 ლამარა ჯოხიძე კომისიის წევრი                                    
55 16 აბელი ძაგნიძე მოადგილე                                          

55 17 ბეჟან რუხაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
55 17 ნინო ჭანტურაია კომისიის მდივანი                                  
55 17 თამრიკო სულაბერიძე კომისიის წევრი                                    
55 17 დიმიტრი დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
55 17 რაფიელ ჩარგეიშვილი კომისიის წევრი                                    
55 17 ელისო უგულავა კომისიის წევრი                                    
55 17 მარიამ ბალავაძე კომისიის წევრი                                    
55 17 ანა რუხაძე კომისიის წევრი                                    
55 17 გულნაზ ახალაძე კომისიის წევრი                                    

55 17 ავთანდილი ბალავაძე კომისიის წევრი                                    
55 17 მერი რუხაძე კომისიის წევრი                                    
55 17 მზედა ცქიფურიშვილი კომისიის წევრი                                    
55 17 ნატო გედენიძე მოადგილე                                          

55 18 იური ჩირგაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
55 18 ლია გორდულაძე კომისიის მდივანი                                  
55 18 მამუკა კაკაურიძე კომისიის წევრი                                    
55 18 ქეთო გელენიძე კომისიის წევრი                                    
55 18 დალი ჯალაღანია კომისიის წევრი                                    
55 18 სერგო მეძველია კომისიის წევრი                                    
55 18 ნინო გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
55 18 ხათუნა ასლანიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
55 18 ნანა თოდუა კომისიის წევრი                                    
55 18 გრიშა მაისეია კომისიის წევრი                                    
55 18 თენგიზ წულაია კომისიის წევრი                                    



55 18 გიგა ჯიშკარიანი კომისიის წევრი                                    
55 18 ხათუნა სურმავა მოადგილე                                          

55 19 ნებული სებუა კომისიის თავმჯდომარე                              
55 19 მარინე ეფრემიძე კომისიის მდივანი                                  
55 19 ჯენარო ბენიძე კომისიის წევრი                                    
55 19 რუსუდან ნიკოლაძე კომისიის წევრი                                    
55 19 ნინო ხაბულიანი კომისიის წევრი                                    
55 19 გივი მელქაძე კომისიის წევრი                                    
55 19 თეა კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
55 19 ლია ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    
55 19 ლალი მელქაძე კომისიის წევრი                                    
55 19 ნანი ეფრემიძე კომისიის წევრი                                    
55 19 ზაური ჩინჩალაძე კომისიის წევრი                                    
55 19 ნანა ჯიშკარიანი კომისიის წევრი                                    
55 19 ციცინო ეფრემიძე მოადგილე                                          

55 20 ნიკოლოზი რუხაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
55 20 გურანდა ცაგურია კომისიის მდივანი                                  
55 20 ზურაბი რუხაძე კომისიის წევრი                                    
55 20 ნათელა გრიგოლია კომისიის წევრი                                    
55 20 მარინა ბალავაძე კომისიის წევრი                                    
55 20 დარია გოგბერაშვილი კომისიის წევრი                                    
55 20 ნონა ფანცხავა კომისიის წევრი                                    
55 20 დარეჯანი რუხაძე კომისიის წევრი                                    
55 20 მაია ბალავაძე კომისიის წევრი                                    
55 20 თენგიზ კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
55 20 ინგა რუხაძე კომისიის წევრი                                    
55 20 ლია ტერელაძე კომისიის წევრი                                    
55 20 ლია ტერელაძე მოადგილე                                          

55 21 დალი რუხაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
55 21 მანანა მიქაძე კომისიის მდივანი                                  
55 21 ნინო აბზიანიძე კომისიის წევრი                                    
55 21 მამუკა ახალაძე კომისიის წევრი                                    
55 21 მურად კუჭავა კომისიის წევრი                                    
55 21 თეა აბზიანიძე კომისიის წევრი                                    
55 21 პაატა ჩირგაძე კომისიის წევრი                                    
55 21 ციცინო მოდებაძე კომისიის წევრი                                    



55 21 ლიდა გერგაია კომისიის წევრი                                    
55 21 ზაზა დანგაძე კომისიის წევრი                                    
55 21 ნონა რუხაძე კომისიის წევრი                                    
55 21 ლეილა ხურცილავა კომისიის წევრი                                    
55 21 ზაზა ფხაკაძე მოადგილე                                          

55 22 რამაზი ლორთქიფანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
55 22 მზექალა მეძველია კომისიის მდივანი                                  
55 22 ვარლამ ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
55 22 გურამ ჩაკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
55 22 მურმან ბენიძე კომისიის წევრი                                    
55 22 ანზორი მატარაძე კომისიის წევრი                                    

55 22 ალექსანდრე ჯალაღანია კომისიის წევრი                                    
55 22 ლელა ბენიძე კომისიის წევრი                                    
55 22 მანანა გაბრიაძე კომისიის წევრი                                    
55 22 მაყვალა კობეშავიძე კომისიის წევრი                                    
55 22 ციალა ქაჯაია-გიორხელიძე კომისიის წევრი                                    
55 22 ბელონა ჯიმშელეიშვილი კომისიის წევრი                                    
55 22 მარიკა გიორხელიძე მოადგილე                                          

55 23 მაყვალა ამბროლიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
55 23 ირმა ნემსწვერიძე კომისიის მდივანი                                  
55 23 ალიოშა სულაბერიძე კომისიის წევრი                                    
55 23 მზია ბობოხიძე კომისიის წევრი                                    
55 23 ავთანდილ გიორხელიძე კომისიის წევრი                                    
55 23 შმაგი ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    
55 23 მირიანი მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
55 23 შალვა მატარაძე კომისიის წევრი                                    
55 23 პაატა ბობოხიძე კომისიის წევრი                                    
55 23 ლელა გოდერიძე კომისიის წევრი                                    
55 23 მადონა სულაბერიძე კომისიის წევრი                                    
55 23 მაია სულაბერიძე კომისიის წევრი                                    
55 23 ეკატერინე ჩიხლაძე მოადგილე                                          

55 24 ბაჩანა ბასილაია კომისიის თავმჯდომარე                              
55 24 ია ბარაბაძე კომისიის მდივანი                                  
55 24 ნელი ბეღელაძე კომისიის წევრი                                    
55 24 კახაბერ კვაშილავა კომისიის წევრი                                    



55 24 ვლადიმერ სანაძე კომისიის წევრი                                    
55 24 ტარიელი მენაბდე კომისიის წევრი                                    
55 24 ირა სანოძე კომისიის წევრი                                    
55 24 შუშანა მირცხულავა კომისიის წევრი                                    
55 24 ნანი ბენიძე კომისიის წევრი                                    
55 24 ანჟელა კვაშილავა კომისიის წევრი                                    
55 24 მაია მანდარია კომისიის წევრი                                    
55 24 იამზე შენგელია კომისიის წევრი                                    
55 24 ირინე ჯოხიძე მოადგილე                                          

55 25 გრიგოლ ღაჭავა კომისიის თავმჯდომარე                              
55 25 ლიანა გელენავა კომისიის მდივანი                                  
55 25 ოთარი ხაჭაპურიძე კომისიის წევრი                                    
55 25 გიორგი გახოკიძე კომისიის წევრი                                    
55 25 ლია ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
55 25 ზოია კიკალიშვილი კომისიის წევრი                                    
55 25 ნანი ჩიმაკაძე კომისიის წევრი                                    
55 25 მარინა ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
55 25 გურამი ბარაბაძე კომისიის წევრი                                    
55 25 შალვა გალდავაძე კომისიის წევრი                                    
55 25 ციცინო ლეთოდიანი კომისიის წევრი                                    
55 25 ნარგიზი ხვინგია კომისიის წევრი                                    
55 25 მირზა ჯანელიძე მოადგილე                                          

55 26 ზაალ სულაბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
55 26 მარიამი სებუა კომისიის მდივანი                                  
55 26 დარეჯან გელენიძე კომისიის წევრი                                    
55 26 მამუკა ფარცხალაძე კომისიის წევრი                                    
55 26 ლალი ჯიმშელეიშვილი კომისიის წევრი                                    
55 26 ზურაბი მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    
55 26 ნინა ირემაძე კომისიის წევრი                                    
55 26 მზია მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    
55 26 ლალი ბახტაძე კომისიის წევრი                                    
55 26 ნანული იმედაძე კომისიის წევრი                                    
55 26 თამარი კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    
55 26 ქეთევან ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    
55 26 ქეთევან ყუფარაძე მოადგილე                                          

55 27 გურამ გელენიძე კომისიის თავმჯდომარე                              



55 27 მაია კაკაურიძე კომისიის მდივანი                                  
55 27 გოჩა რუხაძე კომისიის წევრი                                    
55 27 თეიმურაზ ბუაძე კომისიის წევრი                                    
55 27 ქეთევან ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
55 27 ზურაბი ჩოგოვაძე კომისიის წევრი                                    
55 27 ლია ღაჭავა კომისიის წევრი                                    
55 27 თეონა ჩხეტიანი კომისიის წევრი                                    
55 27 ლალი გედენიძე კომისიის წევრი                                    
55 27 მაია გედენიძე კომისიის წევრი                                    
55 27 ნონა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
55 27 ლილი მელქაძე კომისიის წევრი                                    
55 27 მაია კალანდაძე მოადგილე                                          

55 28 ელენე კაკაურიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
55 28 თინათინ მაჭარაძე კომისიის მდივანი                                  
55 28 ლია შველიძე კომისიის წევრი                                    
55 28 ესენია მარკელია კომისიის წევრი                                    
55 28 დავით შველიძე კომისიის წევრი                                    
55 28 თამარ ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
55 28 მიშა ირემაძე კომისიის წევრი                                    
55 28 მარიამი გრიგოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
55 28 სოფიკო ბარაბაძე კომისიის წევრი                                    
55 28 გრიგოლ ბენდელიანი კომისიის წევრი                                    
55 28 თამაზი ტაბიძე კომისიის წევრი                                    
55 28 ოლღა ტაბიძე კომისიის წევრი                                    
55 28 ლამზირა ირემაძე მოადგილე                                          

55 29 ჯაბა ძიძიგური კომისიის თავმჯდომარე                              
55 29 მედეა რატიანი კომისიის მდივანი                                  
55 29 ფატმანი კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    
55 29 ქეთევანი ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
55 29 თემურ ონიანი კომისიის წევრი                                    
55 29 გოჩა შველიძე კომისიის წევრი                                    
55 29 შორენა კუხალაშვილი კომისიის წევრი                                    
55 29 ანა ჯურხაძე კომისიის წევრი                                    
55 29 ენვერი კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    
55 29 ნარგიზა კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    
55 29 ნატო კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
55 29 ნინა ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    



55 29 მიმოზა ჯიქიძე მოადგილე                                          

56 1 ციური ცოცხალაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
56 1 ცისმარი ტეფნაძე კომისიის წევრი                                    
56 1 მარინე აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 1 მაკა შველიძე კომისიის წევრი                                    
56 1 ლილი ხუჯაძე კომისიის წევრი                                    
56 1 დავით ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
56 1 ლელა წიკლაური კომისიის წევრი                                    
56 1 ნინო გურიელი კომისიის წევრი                                    
56 1 ინგა მდივნიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 1 ნანა წიწილაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 1 ნანა ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
56 1 უდიკა მოდებაძე მოადგილე                                          

56 2 მაგდანი ასანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 2 ლალი სოფრომაძე კომისიის მდივანი                                  
56 2 ნანული ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
56 2 ნანა წერეთელი კომისიის წევრი                                    
56 2 თამარ ჭიღლაძე კომისიის წევრი                                    
56 2 ნანა მიროტაძე კომისიის წევრი                                    
56 2 დალი წერეთელი კომისიის წევრი                                    
56 2 ინგა ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
56 2 მაკა სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
56 2 ინგა მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 2 მიხეილ ქადაგიძე კომისიის წევრი                                    
56 2 ნანული ჯაჯანიძე კომისიის წევრი                                    
56 2 ეთერ ფანჩულიძე მოადგილე                                          

56 3 ცირა იაკობიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 3 სულიკო სხირტლაძე კომისიის მდივანი                                  
56 3 მაკა ბრეგვაძე კომისიის წევრი                                    
56 3 ჯემალ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
56 3 ლია აბესაძე კომისიის წევრი                                    
56 3 ზოია ხიჯაკაძე კომისიის წევრი                                    
56 3 ნატალია სოფრომაძე კომისიის წევრი                                    
56 3 დარეჯან პაპიძე კომისიის წევრი                                    
56 3 ქეთო ბურჯანაძე კომისიის წევრი                                    
56 3 ირინა თვალჭრელიძე კომისიის წევრი                                    



56 3 ნონა პაპიძე კომისიის წევრი                                    
56 3 ლია ხვედელიძე კომისიის წევრი                                    
56 3 გივი მოდებაძე მოადგილე                                          

56 4 მარინა ფხალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 4 ირინა მიროტაძე კომისიის მდივანი                                  
56 4 ცირა ჭოლაძე კომისიის წევრი                                    
56 4 გოგი კავთელაძე კომისიის წევრი                                    
56 4 ქეთევანი კიკვაძე კომისიის წევრი                                    
56 4 მაკა აბესაძე კომისიის წევრი                                    
56 4 თამარ კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
56 4 გულნარა აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 4 ნათელა ბრეგვაძე კომისიის წევრი                                    
56 4 ნუნუ ბრეგვაძე კომისიის წევრი                                    
56 4 ქეთევან ქამუშაძე კომისიის წევრი                                    
56 4 ლენა წერეთელი კომისიის წევრი                                    
56 4 ნელი ტაბატაძე მოადგილე                                          

56 5 ლილი კობახიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 5 თეა ფალავანდიშვილი კომისიის მდივანი                                  
56 5 ეკატერინე ჯაჯანიძე კომისიის წევრი                                    
56 5 ლელა პაპიძე კომისიის წევრი                                    
56 5 ნინო კიკვაძე კომისიის წევრი                                    
56 5 თეიმურაზ წერეთელი კომისიის წევრი                                    
56 5 დავით ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
56 5 დალი ჩინჩალაძე კომისიის წევრი                                    
56 5 მარინა ცუცქირიძე კომისიის წევრი                                    
56 5 გია ასანიძე კომისიის წევრი                                    
56 5 მაია მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
56 5 ზაალ ფხალაძე კომისიის წევრი                                    
56 5 მამუკა მეტონიძე მოადგილე                                          

56 6 ცავრინა მოდებაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 6 თემური ჯავახიძე კომისიის მდივანი                                  
56 6 ანა ლეჟავა კომისიის წევრი                                    
56 6 მარიზი ბარელაძე კომისიის წევრი                                    
56 6 ლია კაპანაძე-კვიჟინაძე კომისიის წევრი                                    
56 6 მანანა მაჩაიძე კომისიის წევრი                                    
56 6 ნატო მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    



56 6 სოფიო ხარაიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 6 ციალა კვანტიძე კომისიის წევრი                                    
56 6 ნინო დარბაიძე კომისიის წევრი                                    
56 6 ია ტყემალაძე კომისიის წევრი                                    
56 6 ნინო შეყილაძე კომისიის წევრი                                    
56 6 მურმანი კაპანაძე მოადგილე                                          

56 7 იმედი სამხარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 7 მარინა ბრეგაძე კომისიის მდივანი                                  
56 7 დავით სამხარაძე კომისიის წევრი                                    

56 7 ალექსანდრე ბაბლიძე კომისიის წევრი                                    
56 7 ნინო შეყილაძე კომისიის წევრი                                    
56 7 სალომე მიქაძე კომისიის წევრი                                    
56 7 ნანა ზიბზიბაძე კომისიის წევრი                                    
56 7 რუსუდან ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    

56 7 ალექსანდრე კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
56 7 დარეჯან სოფრომაძე კომისიის წევრი                                    
56 7 მალხაზი შეყლაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 7 მაკა ჩალაძე კომისიის წევრი                                    
56 7 დარეჯანი მაჭავარიანი მოადგილე                                          

56 8 იზოლდა გამეზარდაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
56 8 ხათუნა ინჩქიტიძე კომისიის მდივანი                                  
56 8 მანანა სოფრომაძე კომისიის წევრი                                    
56 8 ნანი კუზმენკო კომისიის წევრი                                    
56 8 ქეთევანი დეკანოიძე კომისიის წევრი                                    
56 8 ირინე გრიგოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 8 ფატმან ცარციძე კომისიის წევრი                                    
56 8 ქეთევან ფხალაძე კომისიის წევრი                                    
56 8 ლამარა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
56 8 ირმა სოფრომაძე კომისიის წევრი                                    
56 8 ნესტანი ყაველაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 8 ნინო შუკაკიძე კომისიის წევრი                                    
56 8 ლია წერეთელი მოადგილე                                          

56 9 ციცინო ჯაჯანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 9 შორენა გოგიბერიძე კომისიის მდივანი                                  



56 9 გიორგი კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
56 9 ნინო ქველაძე კომისიის წევრი                                    
56 9 გიორგი ბაბლიძე კომისიის წევრი                                    
56 9 ნანი კეკენაძე კომისიის წევრი                                    
56 9 ნანა ხომასურიძე კომისიის წევრი                                    
56 9 ეთერი აბდუშელიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 9 სოფიო ლაბაძე კომისიის წევრი                                    
56 9 თეა ასანიძე კომისიის წევრი                                    
56 9 გოჩა ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
56 9 მელანო ციცქიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 9 ლიანა ბიწაძე მოადგილე                                          

56 10 მარიამ გოგესაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
56 10 ნანა პაპიძე კომისიის მდივანი                                  
56 10 შორენა მახათაძე კომისიის წევრი                                    
56 10 ლიანა ჭიღლაძე კომისიის წევრი                                    
56 10 თემური ხარაიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 10 ანა გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 10 ნუგზარი ბარელაძე კომისიის წევრი                                    
56 10 იამზე გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 10 ქეთევან კენჭოშვილი კომისიის წევრი                                    
56 10 გიორგი შეყრილაძე კომისიის წევრი                                    
56 10 ასმათ შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
56 10 ნინო ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
56 10 ნანა სარალიძე მოადგილე                                          

56 11 ნესტან ბიწაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 11 ეკატერინე აბრამიშვილი კომისიის მდივანი                                  
56 11 მარინა სამყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 11 ჯამბული მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
56 11 ლილი თავაძე კომისიის წევრი                                    
56 11 თეა ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
56 11 მარიამ სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    
56 11 ნადეჟდა შეყრილაძე კომისიის წევრი                                    
56 11 ლენა მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
56 11 დავით დარბაიძე კომისიის წევრი                                    
56 11 თემური შეყრილაძე კომისიის წევრი                                    
56 11 ინგა ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
56 11 ლეილა ფხალაძე მოადგილე                                          



56 12 მარიამ დევიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 12 ლალი ხვედელიძე კომისიის მდივანი                                  
56 12 მაკა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
56 12 ლენა კუპრაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 12 ალა გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 12 გოჩა ბაქრაძე კომისიის წევრი                                    
56 12 ნინო გორგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 12 მაკა გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 12 ნანა გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 12 ნინო კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
56 12 ნატო მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
56 12 ირმა სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
56 12 მაყვალა ცხელიშვილი მოადგილე                                          

56 13 თინათინ მოდებაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 13 ნათელა მეგრელიშვილი კომისიის მდივანი                                  
56 13 ნესტანი წითელაძე კომისიის წევრი                                    
56 13 ლალი ბოყოველი კომისიის წევრი                                    
56 13 სალომე ტყემალაძე კომისიის წევრი                                    
56 13 შორენა ოგანეზოვი კომისიის წევრი                                    
56 13 ქეთევან სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
56 13 მზია წერეთელი კომისიის წევრი                                    
56 13 ელისო ასათიანი კომისიის წევრი                                    
56 13 ლილი გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 13 ლუბა მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
56 13 განგა ცუცქირიძე კომისიის წევრი                                    
56 13 ბონდო გრიგალაშვილი მოადგილე                                          

56 14 მარიზი წერეთელი კომისიის თავმჯდომარე                              
56 14 ხათუნა დარბაიძე კომისიის მდივანი                                  
56 14 ლეო დარბაიძე კომისიის წევრი                                    
56 14 ნაილი ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
56 14 ნიკანდრო გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 14 მარო ღუღუნიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 14 რიტა კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
56 14 თამაზ კაციტაძე კომისიის წევრი                                    
56 14 ნატო სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
56 14 შორენა გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    



56 14 მერი მიქაბერიძე კომისიის წევრი                                    
56 14 ნინა ფოფხაძე კომისიის წევრი                                    
56 14 თენგიზ იობაშვილი მოადგილე                                          

56 15 ფატი გაფრინდაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
56 15 ეთერი ბუჭუხიშვილი კომისიის მდივანი                                  
56 15 დავითი ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
56 15 ლამზირა მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 15 თამარი ბრეგვაძე კომისიის წევრი                                    
56 15 მარინა ენუქიძე კომისიის წევრი                                    
56 15 ლალი აბესაძე კომისიის წევრი                                    
56 15 მარიზი ჩიხელიძე კომისიის წევრი                                    
56 15 შორენა კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
56 15 ზურაბ კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
56 15 სვეტლანა ჩაგელიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 15 დავით ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
56 15 მაია შეყილაძე მოადგილე                                          

56 16 მარინე თხელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 16 ნაირა ჭანკვეტაძე კომისიის მდივანი                                  
56 16 კახაბერ კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
56 16 ირაკლი კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
56 16 გიორგი ბაძგარაძე კომისიის წევრი                                    
56 16 ნაზი ყიფშიძე კომისიის წევრი                                    
56 16 ლალი კევლიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 16 მაია შეყილაძე კომისიის წევრი                                    
56 16 იზოლდა გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
56 16 თინათინ გოცაძე კომისიის წევრი                                    
56 16 მაია კავთელაძე კომისიის წევრი                                    
56 16 ციცინო ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
56 16 ირინე დოღაძე მოადგილე                                          

56 17 რომანი კაპანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 17 ნონა კაპანაძე კომისიის მდივანი                                  
56 17 მაგული კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
56 17 გურამ კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
56 17 თეა ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
56 17 ნაზიკო გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
56 17 ჯენარო წერეთელი კომისიის წევრი                                    



56 17 სულიკო მახათაძე კომისიის წევრი                                    
56 17 ეთერი კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
56 17 ციალა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
56 17 ლევან მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
56 17 მარიკა ღავთაძე კომისიის წევრი                                    
56 17 დარეჯან ყიფშიძე მოადგილე                                          

56 18 შორენა სამხარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 18 ზეინაბ თუთბერიძე კომისიის მდივანი                                  
56 18 მანანა სარალიძე კომისიის წევრი                                    
56 18 გიორგი ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
56 18 გიორგი ბრეგვაძე კომისიის წევრი                                    
56 18 დალი ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
56 18 ნიკა სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
56 18 დავითი სარალიძე კომისიის წევრი                                    
56 18 ეთერი ასანიძე კომისიის წევრი                                    
56 18 მარეხი ბახტურიძე კომისიის წევრი                                    
56 18 დარეჯან სარალიძე კომისიის წევრი                                    
56 18 ნატო ცხოვრებაძე კომისიის წევრი                                    
56 18 მარინე სარალიძე მოადგილე                                          

56 19 როენა მოდებაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 19 თეა ჟღენტი კომისიის მდივანი                                  
56 19 ლალი გოგსაძე კომისიის წევრი                                    
56 19 ზურაბ ბაქრაძე კომისიის წევრი                                    
56 19 დალი კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
56 19 ნონა ფეტელავა კომისიის წევრი                                    
56 19 მურმანი სირაძე კომისიის წევრი                                    
56 19 ქეთო გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 19 სოფიო ჩაფიჩაძე კომისიის წევრი                                    
56 19 დავით ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
56 19 ხათუნი გოცაძე კომისიის წევრი                                    
56 19 ასმათი შეყილაძე კომისიის წევრი                                    
56 19 აზა ცერცვაძე მოადგილე                                          

56 20 გია მარუაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
56 20 ნონა უფლისაშვილი კომისიის მდივანი                                  
56 20 ეკატერინე შერგილაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 20 დალი გოგსაძე კომისიის წევრი                                    



56 20 ბადრი გამეზარდაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 20 დარეჯან შუკაკიძე კომისიის წევრი                                    
56 20 ინჟო გოგსაძე კომისიის წევრი                                    
56 20 მაყვალა გოგსაძე კომისიის წევრი                                    
56 20 როინი გოგსაძე კომისიის წევრი                                    
56 20 ციალა გოგსაძე კომისიის წევრი                                    
56 20 ლელა მესხორაძე კომისიის წევრი                                    
56 20 დარეჯან ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
56 20 ირმა ჩაფიძე მოადგილე                                          

56 21 იასონ ბუჭუხიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
56 21 ნონა ჩიხელიძე კომისიის მდივანი                                  
56 21 შორენა ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
56 21 თამარი ბოყოველი კომისიის წევრი                                    
56 21 ნანა ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
56 21 დოდო სახვაძე კომისიის წევრი                                    
56 21 ქეთევან აბესაძე კომისიის წევრი                                    
56 21 მაკა აბესაძე კომისიის წევრი                                    
56 21 ნინელი თაბაგარი კომისიის წევრი                                    
56 21 ხათუნა მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
56 21 ირინე შეყილაძე კომისიის წევრი                                    
56 21 ინგა ჩაგელიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 21 ზურაბ ცერცვაძე მოადგილე                                          

56 22 რამაზი ცერცვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 22 ლამზირა შერგილაშვილი კომისიის მდივანი                                  
56 22 მადონა მიქაცაძე კომისიის წევრი                                    
56 22 თეა შეყილაძე კომისიის წევრი                                    
56 22 ცირა ჩაგელიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 22 ნინო გველესიანი კომისიის წევრი                                    
56 22 ინეზა აბესაძე კომისიის წევრი                                    
56 22 სერგო ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
56 22 ციალა დანელია კომისიის წევრი                                    
56 22 ნინო ზეინკლიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 22 ნიაზი სოფრომაძე კომისიის წევრი                                    
56 22 მაია ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
56 22 აბესალომი გამცემლიძე მოადგილე                                          

56 23 დარეჯან ხვედელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              



56 23 ივეტა ჩალაძე კომისიის მდივანი                                  
56 23 ნანული ხვედელიძე კომისიის წევრი                                    
56 23 ეკატერინე კაციტაძე კომისიის წევრი                                    
56 23 მანანა სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
56 23 აკაკი მანჯავიძე კომისიის წევრი                                    
56 23 დოდო სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
56 23 ლალი გამგებელი კომისიის წევრი                                    
56 23 ირა გველესიანი კომისიის წევრი                                    
56 23 მირზა გურიელი კომისიის წევრი                                    
56 23 ფიქრია მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
56 23 ნანი სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
56 23 მაკა ხვედელიძე მოადგილე                                          

56 24 ინგა ბრეგვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 24 ელისო გამყრელიძე კომისიის მდივანი                                  
56 24 რუსუდან თაბაგარი კომისიის წევრი                                    
56 24 იროდი პაპიძე კომისიის წევრი                                    
56 24 ტანია შეყილაძე კომისიის წევრი                                    
56 24 მანანა ლოლაძე კომისიის წევრი                                    
56 24 ჯამბული ბრეგვაძე კომისიის წევრი                                    
56 24 თეა ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
56 24 ზაური სიკინჭალაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 24 ამირან ბრეგვაძე კომისიის წევრი                                    
56 24 თემური ბრეგვაძე კომისიის წევრი                                    
56 24 სალომე ტოროშელიძე კომისიის წევრი                                    
56 24 ნელი სამყურაშვილი მოადგილე                                          

56 25 მზია ჯიქიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 25 ლიუზა გეგეჭკორი კომისიის მდივანი                                  
56 25 მარინა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
56 25 ზაზა ჯახუტაშვილი კომისიის წევრი                                    

56 25 ნინო აბჟანდაძე-თაბაგარი კომისიის წევრი                                    
56 25 ლელა თაბაგარი კომისიის წევრი                                    
56 25 მთვარისა დარასელია-ჯიქიძე კომისიის წევრი                                    
56 25 ზვიად თაბაგარი კომისიის წევრი                                    
56 25 ფიქრია კენჭოშვილი კომისიის წევრი                                    
56 25 ეკა ჯიქიძე კომისიის წევრი                                    
56 25 ნინო ჯიქიძე კომისიის წევრი                                    



56 25 გივი თაბაგარი მოადგილე                                          

56 26 აკაკი ქემერტელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 26 ლამარა აბესაძე კომისიის მდივანი                                  
56 26 ზურაბ ჭიოკაძე კომისიის წევრი                                    
56 26 ხათუნა თაბაგარი კომისიის წევრი                                    
56 26 ლიანა ნიკოლაძე კომისიის წევრი                                    
56 26 მზევინარ ჯიქიძე კომისიის წევრი                                    
56 26 გოჩა მამაცაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 26 ჟანა ბრეგვაძე კომისიის წევრი                                    
56 26 ელზა ბრეგვაძე კომისიის წევრი                                    
56 26 რუსუდან გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 26 ეკა ვაშაძე კომისიის წევრი                                    
56 26 დავით ჭიოკაძე კომისიის წევრი                                    
56 26 ლელა გაფრინდაშვილი მოადგილე                                          

56 27 გოჩა მიროტაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 27 ლელა თაბაგარი კომისიის მდივანი                                  
56 27 დარეჯან ქვათაძე კომისიის წევრი                                    
56 27 ნანა გვიმრაძე კომისიის წევრი                                    
56 27 ნატო ფალავანდიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 27 ხათუნა მიროტაძე კომისიის წევრი                                    
56 27 ქეთევან მიროტაძე კომისიის წევრი                                    
56 27 ლამარა ტყავძველიძე კომისიის წევრი                                    
56 27 თამარ გურული კომისიის წევრი                                    
56 27 ნუგზარ მეცხოვრიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 27 ირინე ტეფნაძე მოადგილე                                          

56 28 რუსუდან ჯაჯანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 28 მარინე ჯაჯანიძე კომისიის მდივანი                                  
56 28 ზურაბ ჯაჯანიძე კომისიის წევრი                                    
56 28 ლიზა ჭუმბურიძე კომისიის წევრი                                    
56 28 ვლადიმერ გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
56 28 მანანა ტყავძველიძე კომისიის წევრი                                    
56 28 ნაილი მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
56 28 გოჩა ჯაჯანიძე კომისიის წევრი                                    
56 28 მინადორა გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 28 ლია დუგლაძე კომისიის წევრი                                    
56 28 ირინე ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    



56 28 ვარდო ჯაჯანიძე მოადგილე                                          

56 29 რუსუდან სხირტლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 29 ლილი ნოზაძე კომისიის მდივანი                                  
56 29 ნონა თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
56 29 ირმა ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 29 სოფიკო მოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 29 ნინო გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
56 29 გიორგი ბრეგვაძე კომისიის წევრი                                    
56 29 თინათინ მერმანიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 29 ნარგიზა მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 29 ჯონი ტყემალაძე კომისიის წევრი                                    
56 29 მარი ღუღუნიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 29 კობა წერეთელი კომისიის წევრი                                    
56 29 თედო სხირტლაძე მოადგილე                                          

56 30 ფრიდონი კეკენაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 30 მაია კეკენაძე კომისიის მდივანი                                  
56 30 ნინო გუჩმაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 30 რუსუდან დვალი კომისიის წევრი                                    
56 30 ელისო ყაველაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 30 თამილა ნეფარიძე კომისიის წევრი                                    
56 30 ქეთევანი აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 30 გივი ყაველაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 30 ნატო აზნარაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 30 მანანა იობაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 30 ნინო მიშველიძე კომისიის წევრი                                    
56 30 ნატალია ყიფშიძე კომისიის წევრი                                    
56 30 დავით ყაველაშვილი მოადგილე                                          

56 31 დარეჯანი ღავთაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 31 ასმათ ქაშაკაშვილი კომისიის მდივანი                                  
56 31 ეთერი გუჩმაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 31 ზურაბ ღუღუნიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 31 ნინო ბრეგვაძე კომისიის წევრი                                    
56 31 ნელი თაბაგარი კომისიის წევრი                                    
56 31 ბელა კაციტაძე კომისიის წევრი                                    
56 31 მზია თაბაგარი კომისიის წევრი                                    
56 31 სოფიო ბადურაშვილი კომისიის წევრი                                    



56 31 სოფიკო გაბაძე კომისიის წევრი                                    
56 31 ნინო იობაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 31 თეა ხვედელიძე კომისიის წევრი                                    
56 31 მადონა ქურცაძე მოადგილე                                          

56 32 ეგნატე დარბაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 32 აზა მაისურაძე კომისიის მდივანი                                  
56 32 ნატო ცხოვრებაძე კომისიის წევრი                                    
56 32 მარი ციმაკურიძე კომისიის წევრი                                    
56 32 როლანდი აბდუშელიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 32 მაია მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
56 32 ოთარ ბარჯაძე კომისიის წევრი                                    
56 32 ზურაბ ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
56 32 სოფიო ხვედელიძე კომისიის წევრი                                    
56 32 მანანა ქვათაძე კომისიის წევრი                                    
56 32 მარეხი ყიფშიძე კომისიის წევრი                                    
56 32 მაია წერეთელი კომისიის წევრი                                    
56 32 მურადი მოცრაძე მოადგილე                                          

56 33 ზოია მოცრაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 33 როსტომ წერეთელი კომისიის მდივანი                                  
56 33 გიორგი მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 33 დარეჯან ცარციძე კომისიის წევრი                                    
56 33 ბესიკი აბდუშელიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 33 ნათია ღავთაძე კომისიის წევრი                                    
56 33 გოჩა ბაძგარაძე კომისიის წევრი                                    
56 33 ედუარდ კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
56 33 როზა მახათაძე კომისიის წევრი                                    
56 33 დავით ბაბლიძე კომისიის წევრი                                    
56 33 მაია მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    

56 33 ალექსანდრე მოცრაძე კომისიის წევრი                                    
56 33 ნატო გოგატიშვილი მოადგილე                                          

56 34 ცისანა გაფრინდაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
56 34 მარეხი მახათაძე კომისიის მდივანი                                  
56 34 ლალი ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
56 34 იური მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
56 34 დარეჯან ქაშაკაშვილი კომისიის წევრი                                    



56 34 ნანული გაბეჩავა კომისიის წევრი                                    
56 34 ეკა ნეფარიძე კომისიის წევრი                                    

56 34 ვლადიმერი კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
56 34 მანანა გამეზარდაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 34 ნინო კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
56 34 ია ნეფარიძე კომისიის წევრი                                    
56 34 ნატალია სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
56 34 მაკა ნეფარიძე მოადგილე                                          

56 35 ლია ნეფარიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 35 ანა ბარელაძე კომისიის მდივანი                                  
56 35 აზა წერეთელი კომისიის წევრი                                    
56 35 ოლია ბარელაძე კომისიის წევრი                                    
56 35 ნათია ნეფარიძე კომისიის წევრი                                    
56 35 ლეილა ჩინჩალაძე კომისიის წევრი                                    
56 35 ვახტანგი ფხალაძე კომისიის წევრი                                    
56 35 ხათუნა ცუცქირიძე კომისიის წევრი                                    
56 35 ზაზა ასანიძე კომისიის წევრი                                    
56 35 ლეილა დევიძე კომისიის წევრი                                    
56 35 მამუკა დევიძე კომისიის წევრი                                    
56 35 ლიზა მიროტაძე კომისიის წევრი                                    
56 35 ინგა ბარელაძე მოადგილე                                          

56 36 მუხრანი ფხალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 36 ნანა კუპატაძე კომისიის მდივანი                                  
56 36 თემური კურტანიძე კომისიის წევრი                                    
56 36 იოსებ შუკაკიძე კომისიის წევრი                                    
56 36 დავითი ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
56 36 ილარიონ ტყემალაძე კომისიის წევრი                                    
56 36 ხვიჩა შუკაკიძე კომისიის წევრი                                    
56 36 გიორგი ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
56 36 ციალა შუკაკიძე კომისიის წევრი                                    
56 36 ფრიდონ კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
56 36 ია კურტანიძე კომისიის წევრი                                    
56 36 ქეთევან ტყემალაძე კომისიის წევრი                                    
56 36 მარინა ფხალაძე მოადგილე                                          

56 37 ფრიდონ წერეთელი კომისიის თავმჯდომარე                              



56 37 თამუნა ასანიძე კომისიის მდივანი                                  
56 37 დავითი ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
56 37 ლენა კობიაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 37 რაჟდენ ფანჩვიძე კომისიის წევრი                                    
56 37 ნანა სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
56 37 ნანა ასანიძე კომისიის წევრი                                    
56 37 მაკა ასანიძე კომისიის წევრი                                    
56 37 ნინო ასანიძე კომისიის წევრი                                    
56 37 მაია გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 37 მაია პაპიძე კომისიის წევრი                                    
56 37 ია შეყილაძე კომისიის წევრი                                    
56 37 მანანა გოგესაშვილი მოადგილე                                          

56 38 ლაშა ასანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 38 ლალი პაპიძე კომისიის მდივანი                                  
56 38 ციალა წერეთელი კომისიის წევრი                                    
56 38 პაატა პაპიძე კომისიის წევრი                                    
56 38 მაიზერ ციცქიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 38 დიმიტრი მოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 38 ცისმარი პაპიძე კომისიის წევრი                                    
56 38 სოფიკო ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
56 38 ნათია გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
56 38 გიორგი იაკობიძე კომისიის წევრი                                    
56 38 მაია სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
56 38 მუხრანი სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
56 38 იმედა პაპიძე მოადგილე                                          

56 39 მანუჩარ ლაბაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 39 ლალი ტყემალაძე კომისიის მდივანი                                  
56 39 მარინე ასანიძე კომისიის წევრი                                    
56 39 მადონა ლაბაძე კომისიის წევრი                                    
56 39 დიჟონი გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 39 თამაზ ლაბაძე კომისიის წევრი                                    
56 39 ოთარი ლაბაძე კომისიის წევრი                                    
56 39 ბექა სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
56 39 ზეზვა ლაბაძე კომისიის წევრი                                    
56 39 ზაირა ბლუაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 39 გიორგი ლაბაძე კომისიის წევრი                                    
56 39 დავით მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    



56 39 მარინე აბრამიშვილი მოადგილე                                          

56 40 ლეო ტაბატაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 40 ლალი ტაბატაძე კომისიის მდივანი                                  
56 40 მალუზა გერგედავა კომისიის წევრი                                    
56 40 ლაშა ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
56 40 ცეზარი გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 40 ანა მეტივიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 40 ირინე ბურჯანაძე კომისიის წევრი                                    
56 40 მარეხ კვიჟინაძე კომისიის წევრი                                    
56 40 ნანა ბურჯანაძე კომისიის წევრი                                    
56 40 ჯაბა ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
56 40 გელა ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
56 40 ნანა შუკაკიძე კომისიის წევრი                                    
56 40 ვიტალი ტეფნაძე მოადგილე                                          

56 41 ლიანა ცუცქირიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 41 ელისო გოგოლაძე კომისიის მდივანი                                  
56 41 ომარი გოგალაძე კომისიის წევრი                                    
56 41 პაატა გოგალაძე კომისიის წევრი                                    
56 41 ზოია ნეფარიძე კომისიის წევრი                                    
56 41 მამუკა ციცვიძე კომისიის წევრი                                    
56 41 იამზე ბურჯანაძე კომისიის წევრი                                    
56 41 გოჩა ჩაჩანიძე კომისიის წევრი                                    
56 41 ეკა ციცვიძე კომისიის წევრი                                    
56 41 ნინო გრძელიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 41 გურამ მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
56 41 ზვიადი ციცვიძე კომისიის წევრი                                    
56 41 მევლუდი მუმლაძე მოადგილე                                          

56 42 ზურაბ ჩინჩალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 42 რუსუდან ქათამაძე კომისიის მდივანი                                  
56 42 ნესტანი აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 42 რეზო გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
56 42 ზაალ კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
56 42 მალხაზ კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
56 42 სულხანი კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
56 42 ლარისა ცუცქირიძე კომისიის წევრი                                    
56 42 რუსუდანი ბიწაძე კომისიის წევრი                                    



56 42 ეკატერინე გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
56 42 ნანული ჩინჩალაძე კომისიის წევრი                                    
56 42 მარინე ცუცქირიძე კომისიის წევრი                                    
56 42 ლაშა კაპანაძე მოადგილე                                          

56 43 ლიანა ცუცქირიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 43 მარიამი ცუცქირიძე კომისიის მდივანი                                  
56 43 თეა ცუცქირიძე კომისიის წევრი                                    
56 43 ია ცუცქირიძე კომისიის წევრი                                    
56 43 მადონა ცუცქირიძე კომისიის წევრი                                    
56 43 ხათუნა ცუცქირიძე კომისიის წევრი                                    
56 43 თეიმურაზ შეყილაძე კომისიის წევრი                                    
56 43 მაყვალა სიფრაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 43 თამარ ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
56 43 რუსუდან ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
56 43 მაგდანა ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
56 43 გოჩა ცუცქირიძე კომისიის წევრი                                    
56 43 ნათელა ხოჯანაშვილი მოადგილე                                          

56 44 დარეჯან ბიწაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 44 მაია სამსონიძე კომისიის მდივანი                                  
56 44 მალხაზი ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
56 44 დემურ სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
56 44 ეკა ხოჯანაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 44 დალი გეგეშიძე კომისიის წევრი                                    
56 44 ბონდო ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
56 44 ლერი ცუცქირიძე კომისიის წევრი                                    
56 44 დავით ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
56 44 ნანა ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
56 44 ლეილა კენჭუაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 44 გელა ცუცქირიძე კომისიის წევრი                                    
56 44 დავითი ბიწაძე მოადგილე                                          

56 45 ლენა ბიწაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 45 გულთამზე შეყილაძე კომისიის მდივანი                                  
56 45 გელა გვალია კომისიის წევრი                                    
56 45 მიხეილ გოდელაძე კომისიის წევრი                                    
56 45 ზურაბი მანჩხაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 45 ენდი შეყილაძე კომისიის წევრი                                    



56 45 ზვიადი გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 45 ნონა ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
56 45 ალუდა მანჩხაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 45 ნანა ქიმაძე კომისიის წევრი                                    
56 45 ავთანდილ შეყილაძე კომისიის წევრი                                    
56 45 როინი შეყილაძე კომისიის წევრი                                    
56 45 მარო ხოჯანაშვილი მოადგილე                                          

56 46 მაია ვარდოსანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 46 მაია ცარციძე კომისიის მდივანი                                  
56 46 ლელა ჩაჩანიძე კომისიის წევრი                                    
56 46 მარინე შავაძე კომისიის წევრი                                    
56 46 ნუცა წერეთელი კომისიის წევრი                                    
56 46 ნანა ფალავანდიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 46 ლელა კურტანიძე კომისიის წევრი                                    
56 46 კახაბერი გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 46 ირმა დევიძე კომისიის წევრი                                    
56 46 მაკა ტალახაძე კომისიის წევრი                                    
56 46 მარინა შეყლაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 46 მანანა ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
56 46 მაკა ფურცხვანიძე მოადგილე                                          

56 47 გიორგი ბაზღაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 47 ქეთევანი კაპანაძე კომისიის მდივანი                                  
56 47 მარინე სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
56 47 ლია გაბრიჭიძე კომისიის წევრი                                    
56 47 გიორგი აბესაძე კომისიის წევრი                                    
56 47 ლამარა კენჭოშვილი კომისიის წევრი                                    
56 47 მანანა ბურძენიძე კომისიის წევრი                                    
56 47 დალი შეყლაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 47 მაია კეკენაძე კომისიის წევრი                                    
56 47 ნინო სამყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 47 ოლია ღამბაშიძე კომისიის წევრი                                    
56 47 მაგდანა ხვედელიძე კომისიის წევრი                                    
56 47 ნინო ცხოვრებაძე მოადგილე                                          

56 48 ნინო გურგენიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 48 ანნა ფარქოსაძე კომისიის მდივანი                                  
56 48 მარიამი სირაძე კომისიის წევრი                                    



56 48 ელზა შერგილაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 48 ლიდა მეგრელი კომისიის წევრი                                    
56 48 ნანა დათეშიძე კომისიის წევრი                                    
56 48 მაია სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
56 48 თამარი სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
56 48 მაია გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 48 ლია კაპანაძე კომისიის წევრი                                    

56 48 მარიამ
კენჭოშვილი-
სამხარაძე კომისიის წევრი                                    

56 48 ლია ფხალაძე კომისიის წევრი                                    
56 48 ნონა გაფრინდაშვილი მოადგილე                                          

56 49 იზოლდა ტეფნაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 49 ლეილა სამხარაძე კომისიის მდივანი                                  
56 49 თინათინ მოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 49 ლაშა სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
56 49 ჯაბა გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 49 ასმათი მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
56 49 რუსუდან მეცხოვრიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 49 მარო მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
56 49 როინი კუსიანი კომისიის წევრი                                    
56 49 დავით ლომიძე კომისიის წევრი                                    
56 49 ნანა სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
56 49 ნელი ციცქიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 49 გერვასი სამხარაძე მოადგილე                                          

56 50 ლერი მიქაცაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 50 თეონა შეყილაძე კომისიის მდივანი                                  
56 50 მარეხი ქართველიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 50 მარინე დარბაიძე კომისიის წევრი                                    
56 50 ნათია შეყილაძე კომისიის წევრი                                    
56 50 ნონა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
56 50 ბონდო ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
56 50 ნუგზარი მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
56 50 მარინე ჭიტაძე კომისიის წევრი                                    
56 50 ლია აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 50 მარიამ გოგესაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 50 ლელა მიქაცაძე კომისიის წევრი                                    
56 50 მაყვალა ცერცვაძე მოადგილე                                          



56 51 ცისმარი ხვედელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              

56 51 ნაზიბროლა რობაქიძე კომისიის მდივანი                                  
56 51 ნატო მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 51 ლია გურაბანიძე კომისიის წევრი                                    
56 51 ნანა გამყრელიძე კომისიის წევრი                                    
56 51 როზა ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
56 51 თამაზ ხვედელიძე კომისიის წევრი                                    
56 51 სოფიკო ჯაჯანიძე კომისიის წევრი                                    
56 51 ალიოშა ჭიტაძე კომისიის წევრი                                    
56 51 ნანი მახათაძე კომისიის წევრი                                    
56 51 მარინე სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
56 51 ნონა ქაშაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 51 დათუნა მოდებაძე მოადგილე                                          

56 52 ნათელა კობერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 52 ელისო გურაბანიძე კომისიის მდივანი                                  
56 52 ინგა ტყემალაძე კომისიის წევრი                                    
56 52 ნუნუ მოცრაძე კომისიის წევრი                                    
56 52 ნინო გურული კომისიის წევრი                                    
56 52 ჯამბული პაპიძე კომისიის წევრი                                    
56 52 მურმან ბიბიაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 52 ფიქრია ფხალაძე კომისიის წევრი                                    
56 52 ჯემსონ კობერიძე კომისიის წევრი                                    
56 52 მარინა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
56 52 ირინე ლომიძე კომისიის წევრი                                    
56 52 გიორგი მოცრაძე კომისიის წევრი                                    
56 52 ნუნუ ჭიოკაძე მოადგილე                                          

56 53 თამარ დარბაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 53 ქეთევან ბრეგვაძე კომისიის მდივანი                                  
56 53 ნანი ყიფშიძე კომისიის წევრი                                    
56 53 ბესიკი ხეთაგაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 53 ელისო დოღაძე კომისიის წევრი                                    
56 53 მანანა ბრეგვაძე კომისიის წევრი                                    
56 53 მზისადარ კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
56 53 ვალიდა მატარაძე კომისიის წევრი                                    
56 53 გურამი ბრეგვაძე კომისიის წევრი                                    



56 53 მერი ბრეგვაძე კომისიის წევრი                                    
56 53 მაკა გოგატიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 53 მარიამ იაკობიძე კომისიის წევრი                                    
56 53 ცისანა სამხარაძე მოადგილე                                          

56 54 დარეჯანი ცუცქირიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 54 ცირა გაბესკელიანი კომისიის მდივანი                                  
56 54 ლენა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
56 54 სტეფანე ავეტისიანი კომისიის წევრი                                    
56 54 იზა ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
56 54 მაია ჭუმბურიძე კომისიის წევრი                                    
56 54 ელისო ბოყოველი კომისიის წევრი                                    
56 54 ზაზა ტყემალაძე კომისიის წევრი                                    
56 54 მარინა წერეთელი კომისიის წევრი                                    
56 54 კახა ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
56 54 ქეთო ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
56 54 რუსუდან მიხელიძე მოადგილე                                          

56 55 კარლო ნოზაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 55 ნაილი მუმლაძე კომისიის მდივანი                                  
56 55 გურამი პაქსაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 55 ზაური ბურჯანაძე კომისიის წევრი                                    
56 55 უშანგი ბურჯანაძე კომისიის წევრი                                    
56 55 ხათუნი მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
56 55 მანანა მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
56 55 მიშა ბლიაძე კომისიის წევრი                                    
56 55 დალი ბოგვერაძე კომისიის წევრი                                    
56 55 მირზა კურტანიძე კომისიის წევრი                                    
56 55 ილო ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
56 55 ნელი ჩინჩალაძე კომისიის წევრი                                    
56 55 დოდო ბურჯანაძე მოადგილე                                          

56 56 ბუდუ კაპანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 56 როზა ჩინჩალაძე კომისიის მდივანი                                  
56 56 ნოდარი ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
56 56 ნინო ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
56 56 ბენია კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
56 56 ხათუნა სამყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 56 ბონდო ჩინჩალაძე კომისიის წევრი                                    



56 56 იგორი კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
56 56 ლევან კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
56 56 რევაზი კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
56 56 ტარიელ კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
56 56 შადიმან კაპანაძე მოადგილე                                          

56 57 ია ბრეგვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 57 ლეილა ასანიძე კომისიის მდივანი                                  
56 57 მაია ფალავანდიშვილი კომისიის წევრი                                    
56 57 ლალი ბურჯანაძე კომისიის წევრი                                    
56 57 ლია გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 57 მარინე სისვაძე კომისიის წევრი                                    
56 57 მანანა სვანიძე კომისიის წევრი                                    
56 57 ანანო კენჭოშვილი კომისიის წევრი                                    
56 57 ლიანა ავალიანი კომისიის წევრი                                    
56 57 დარეჯან ბაქრაძე კომისიის წევრი                                    
56 57 მადონა კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
56 57 ირმა პატარაია კომისიის წევრი                                    
56 57 ნინო ხახიშვილი მოადგილე                                          

56 58 ჯუნა ბიწაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
56 58 ლარისა ბედინაშვილი კომისიის მდივანი                                  
56 58 ლოლა შეყრილაძე კომისიის წევრი                                    
56 58 ზალიკო ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
56 58 თემური ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
56 58 ელენა ბედინაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 58 ვაჟა ბრეგვაძე კომისიის წევრი                                    
56 58 დემურ ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
56 58 მაგული ბრეგვაძე კომისიის წევრი                                    
56 58 მზია გამეზარდაშვილი კომისიის წევრი                                    
56 58 ნელი გოგსაძე კომისიის წევრი                                    
56 58 მალხაზი მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
56 58 ზაქარია მოდებაძე მოადგილე                                          

57 1 როლანდი კუპრაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
57 1 ნინო დვალი კომისიის მდივანი                                  
57 1 ავთანდილ ბრეგაძე კომისიის წევრი                                    
57 1 ნათელა ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
57 1 ვიტალი ბარათელი კომისიის წევრი                                    



57 1 თამარი კუბლაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 1 ნანა სახელაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 1 ნინო ქურციკიძე კომისიის წევრი                                    
57 1 ნაიზი სვანიძე კომისიის წევრი                                    
57 1 დიმიტრი ფანჩულიძე კომისიის წევრი                                    
57 1 მანონი ქასრაძე კომისიის წევრი                                    
57 1 რუსიკო ჩაფიჩაძე კომისიის წევრი                                    
57 1 ნათია ბერიკიშვილი მოადგილე                                          

57 2 ნაზი ჩუბინიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
57 2 მარინე დათიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
57 2 ინგა ზაუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 2 ნესტანი ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
57 2 ნარგიზა ხიშტოვანი კომისიის წევრი                                    
57 2 ბესიკი ერაძე კომისიის წევრი                                    
57 2 გელა აშოთია კომისიის წევრი                                    
57 2 დავით კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    
57 2 რუსუდანი დათიაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 2 ქეთევანი კობერიძე კომისიის წევრი                                    
57 2 ქეთევანი რიჟამაძე კომისიის წევრი                                    
57 2 ნარგიზი ჩქიმიკოჩა კომისიის წევრი                                    
57 2 ოთარი კობერიძე მოადგილე                                          

57 3 ლალი ისაკაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
57 3 თამარი ამყოლაძე კომისიის მდივანი                                  
57 3 ელენა ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
57 3 ზურაბი ქარქაშაძე კომისიის წევრი                                    
57 3 ამბროსი არსენიძე კომისიის წევრი                                    
57 3 ნატო გაბრიაძე კომისიის წევრი                                    
57 3 თენგიზი ნეფარიძე კომისიის წევრი                                    
57 3 ლია ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
57 3 ნინო აბესაძე კომისიის წევრი                                    
57 3 თამილა ბიბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 3 ნინო მესხი კომისიის წევრი                                    
57 3 ნინო შენგელია კომისიის წევრი                                    
57 3 ელზა ხაჭაპურიძე მოადგილე                                          

57 4 გურამი ბერუჩაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
57 4 ლელა კახიძე კომისიის მდივანი                                  



57 4 ნოდარი ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
57 4 თამარი ბუაძე-ჭელიშვილი კომისიის წევრი                                    
57 4 რუსუდანი ჭირაქაძე კომისიის წევრი                                    
57 4 ქეთევან ცირეკიძე კომისიის წევრი                                    
57 4 ლია გაგოშიძე კომისიის წევრი                                    
57 4 მზია ქართველიშვილი კომისიის წევრი                                    
57 4 მალხაზი ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
57 4 პარმენი გოგორელიანი კომისიის წევრი                                    
57 4 ნინო დადუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 4 მამული კაკუშაძე კომისიის წევრი                                    
57 4 მანანა გოჩელაშვილი მოადგილე                                          

57 5 ავთანდილ გვენეტაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
57 5 ირმა ზარნაძე კომისიის მდივანი                                  
57 5 ნატალია ერაძე კომისიის წევრი                                    

57 5 ნატო
კუბლაშვილი-
ქასრაშვილი კომისიის წევრი                                    

57 5 გელა ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
57 5 დალი აბესაძე კომისიის წევრი                                    
57 5 გიორგი რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
57 5 მანონი სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
57 5 დავითი კუბლაშვილი კომისიის წევრი                                    

57 5 ნუნუ
კუბლაშვილი-
ობოლაძე კომისიის წევრი                                    

57 5 რომანი ხვადაგიანი კომისიის წევრი                                    
57 5 თამარი გოგლიძე მოადგილე                                          

57 6 ლაშა ბოჭორიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
57 6 აზა გაბრიაძე კომისიის მდივანი                                  
57 6 მზევინარი ცირეკიძე კომისიის წევრი                                    
57 6 მირზა ქასრაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 6 გელა ბუბაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 6 მარინა კაციტაძე კომისიის წევრი                                    
57 6 ირმა ბუცხრიკიძე კომისიის წევრი                                    
57 6 ბელა ლოლაძე კომისიის წევრი                                    
57 6 თეონა გოგელაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 6 დავითი კუპრაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 6 მირზა ფანჩულიძე კომისიის წევრი                                    
57 6 ზვიადი ჭანტურიძე კომისიის წევრი                                    



57 6 ოლეგი დარბაიძე მოადგილე                                          

57 7 დავითი კახიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
57 7 ლეილა ცირეკიძე კომისიის მდივანი                                  
57 7 ლელა ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
57 7 ინგა ქარქაშაძე კომისიის წევრი                                    
57 7 მაია მახარობლიშვილი კომისიის წევრი                                    
57 7 ნატო ლეჟავა კომისიის წევრი                                    
57 7 ნუგზარი აბესაძე კომისიის წევრი                                    
57 7 ლალი ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
57 7 დარეჯანი ბალანჩივაძე კომისიის წევრი                                    
57 7 თამაზი კობახიძე კომისიის წევრი                                    
57 7 მანანა კუბლაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 7 მაია ჯიშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 7 ხათუნა ბუნერიდი მოადგილე                                          

57 8 ეკა გოგოლაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
57 8 სოფიკო ჩაფიძე კომისიის მდივანი                                  
57 8 ნანი ბუცხრიკიძე კომისიის წევრი                                    
57 8 რუსუდანი პატარიძე კომისიის წევრი                                    
57 8 თამილა გვენეტაძე კომისიის წევრი                                    
57 8 მარეხი ჭანტურიძე კომისიის წევრი                                    
57 8 როზა გაბრიაძე კომისიის წევრი                                    
57 8 ნატო ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
57 8 ნელი ბრეგაძე კომისიის წევრი                                    

57 8 მზია
ქასრაშვილი-
წერეთელი კომისიის წევრი                                    

57 8 მაია ცქიფურიშვილი კომისიის წევრი                                    
57 8 ნუგზარი მიქიაშვილი მოადგილე                                          

57 9 ტარიელ ბოჭორიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
57 9 თეა ბარბაქაძე კომისიის მდივანი                                  
57 9 ნინო აბესაძე კომისიის წევრი                                    
57 9 მავრა ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
57 9 გულვერი აბესაძე კომისიის წევრი                                    
57 9 ირინა არსენაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 9 რეზო გაბრიჭიძე კომისიის წევრი                                    
57 9 ეკატერინე აბესაძე კომისიის წევრი                                    
57 9 ნაილი ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    



57 9 იური გაბრიჭიძე კომისიის წევრი                                    
57 9 ლილი ერგემლიძე კომისიის წევრი                                    
57 9 მაგული ერგემლიძე კომისიის წევრი                                    
57 9 ლიზა სირაძე მოადგილე                                          

57 10 ტარიელ მაჩიტიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
57 10 ინა ბუცხრიკიძე კომისიის მდივანი                                  
57 10 მევლუდი ჯიხვაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 10 ნათია ბუცხრიკიძე კომისიის წევრი                                    
57 10 იზოლდა შკუბულიანი კომისიის წევრი                                    
57 10 იმედა ქურციკიძე კომისიის წევრი                                    
57 10 მედგარი ბუცხრიკიძე კომისიის წევრი                                    
57 10 ლია ზანგალაძე კომისიის წევრი                                    
57 10 ნატო ბუცხრიკიძე კომისიის წევრი                                    
57 10 ირაკლი ბუცხრიკიძე კომისიის წევრი                                    
57 10 აზა სოფრომაძე კომისიის წევრი                                    
57 10 ელზა ჯიხვაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 10 ჯოტო ჯიხვაშვილი მოადგილე                                          

57 11 ციალა ჩაფიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
57 11 მარინა ვარდოსანიძე კომისიის მდივანი                                  
57 11 ლიზა წიწილაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 11 ნანი ბრეგაძე კომისიის წევრი                                    
57 11 ირმა კუბლაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 11 სულიკო ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
57 11 ასმათი ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
57 11 ნინო ნიკოლაძე კომისიის წევრი                                    
57 11 ნინო ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
57 11 დარეჯანი ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
57 11 ირმა უფლისაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 11 ქეთევანი ცერცვაძე მოადგილე                                          

57 12 გუგული რიჟამაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
57 12 ნატო კენჭოშვილი კომისიის მდივანი                                  
57 12 ელგუჯა ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
57 12 ზურაბი გაბადაძე კომისიის წევრი                                    
57 12 ლაშა კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
57 12 მაია გვეტაძე კომისიის წევრი                                    
57 12 იზოლდა ცირეკიძე კომისიის წევრი                                    



57 12 ნარგიზი ვარდოსანიძე კომისიის წევრი                                    
57 12 ნათია სახელაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 12 ჯონდო ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
57 12 ინგა ცირეკიძე კომისიის წევრი                                    
57 12 ლია ლობჯანიძე მოადგილე                                          

57 13 მარეხი ცირეკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
57 13 შუშანა ტოფაძე კომისიის მდივანი                                  
57 13 ხათუნა ცქიფურიშვილი კომისიის წევრი                                    
57 13 გიორგი აშოთია კომისიის წევრი                                    
57 13 დარეჯანი მეტონიძე კომისიის წევრი                                    
57 13 მარინა ბუბაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 13 ანდრო ცირეკიძე კომისიის წევრი                                    
57 13 ქეთევან გამრეკლიძე კომისიის წევრი                                    
57 13 ლელა ზარნაძე კომისიის წევრი                                    
57 13 ლელა ლორია კომისიის წევრი                                    
57 13 რუსუდანი ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
57 13 ლიანა ცირეკიძე კომისიის წევრი                                    
57 13 სალომე გელაძე მოადგილე                                          

57 14 ზურაბი გვენეტაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
57 14 გია ცირეკიძე კომისიის მდივანი                                  
57 14 ირინე კეკელია კომისიის წევრი                                    
57 14 ხათუნა აშოთია კომისიის წევრი                                    
57 14 ია გელაძე კომისიის წევრი                                    
57 14 სოფიო გვენეტაძე კომისიის წევრი                                    
57 14 რუსუდანი ცქიფურიშვილი კომისიის წევრი                                    
57 14 გელა გვენეტაძე კომისიის წევრი                                    
57 14 ელგუჯა ბრეგაძე კომისიის წევრი                                    
57 14 იზოლდა გვენეტაძე კომისიის წევრი                                    
57 14 ელეონორა ზარნაძე კომისიის წევრი                                    
57 14 ლევან კევლიშვილი კომისიის წევრი                                    
57 14 ფრიდონი ფორჩხიძე მოადგილე                                          

57 15 მერაბი ქათამაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
57 15 ლალი ფორჩხიძე კომისიის მდივანი                                  
57 15 ხათუნა ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
57 15 მზია ტოფაძე კომისიის წევრი                                    
57 15 ლამარა სოფრომაძე კომისიის წევრი                                    



57 15 ნანა მექვაბიძე-ფორჩხიძე კომისიის წევრი                                    
57 15 დავით აშოთია კომისიის წევრი                                    
57 15 თინა სოფრომაძე კომისიის წევრი                                    
57 15 ფატმანი ბრეგაძე კომისიის წევრი                                    
57 15 ვასილი ფორჩხიძე კომისიის წევრი                                    
57 15 ზაირა ფორჩხიძე კომისიის წევრი                                    
57 15 ნათია ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
57 15 ნარგიზი ქათამაძე მოადგილე                                          

57 16 როლანდი გაბრიაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
57 16 მერი სიჭინავა კომისიის მდივანი                                  
57 16 მზია ალფაიძე კომისიის წევრი                                    
57 16 ია ობოლაძე კომისიის წევრი                                    
57 16 მაია ქარქაშაძე კომისიის წევრი                                    
57 16 ედიშერი ობოლაძე კომისიის წევრი                                    

57 16 მზია
გელაშვილი-
კუბლაშვილი კომისიის წევრი                                    

57 16 დალი ყვავაძე კომისიის წევრი                                    
57 16 დარეჯანი ბუბაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 16 ნინო კუბლაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 16 ციცინო კუბლაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 16 ფატიმა ქარქაშაძე კომისიის წევრი                                    
57 16 შორენა კოკელაძე მოადგილე                                          

57 17 კახა გაბრიაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
57 17 მარგალიტა კაკალიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
57 17 ჯუმბერი გაბრიაძე კომისიის წევრი                                    
57 17 გურამი ბრეგაძე კომისიის წევრი                                    
57 17 ინგა ორმოცაძე კომისიის წევრი                                    
57 17 მადონა ჩაკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
57 17 დემურ გაბრიაძე კომისიის წევრი                                    
57 17 ლეილა რიჟამაძე კომისიის წევრი                                    
57 17 ეთერი ბრეგაძე კომისიის წევრი                                    
57 17 ჯუმბერ ბრეგაძე კომისიის წევრი                                    
57 17 დარეჯანი გაბრიაძე კომისიის წევრი                                    
57 17 რომანი პატარიძე კომისიის წევრი                                    
57 17 დოდო გაბრიაძე მოადგილე                                          



57 18 იზა გუჯეჯიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
57 18 ქეთევანი კეთილაძე კომისიის მდივანი                                  
57 18 ნინა გორგიძე კომისიის წევრი                                    
57 18 სერგო ფორჩხიძე კომისიის წევრი                                    
57 18 ზაური ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    
57 18 ანზორ ბასილაძე კომისიის წევრი                                    
57 18 მაკა კეთილაძე კომისიის წევრი                                    
57 18 ნანა ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
57 18 ფოთოლა ბერეკაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 18 გიორგი კაკუშაძე კომისიის წევრი                                    
57 18 რუსუდანი მახარაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 18 გოჩა სირბილაძე კომისიის წევრი                                    
57 18 ამირანი მორჩაძე მოადგილე                                          

57 19 მურთაზი ლომთაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
57 19 ქეთევანი გორგიძე კომისიის მდივანი                                  
57 19 ხათუნა მახვილაძე კომისიის წევრი                                    

57 19 ავთანდილი მერკვილაძე კომისიის წევრი                                    
57 19 გელა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
57 19 პიმენი ლოსაბერიძე კომისიის წევრი                                    
57 19 ირაკლი ბუხაიძე კომისიის წევრი                                    
57 19 ია ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
57 19 ბონდო გორგიძე კომისიის წევრი                                    
57 19 სალომე დაღუნდარიძე კომისიის წევრი                                    
57 19 ლუკა მარგველაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 19 ნინო ჩიტიძე კომისიის წევრი                                    
57 19 იამზე მახვილაძე მოადგილე                                          

57 20 მურმანი კუპრაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
57 20 ინგა ბეშკენაძე კომისიის მდივანი                                  
57 20 თინათინი ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
57 20 აკაკი კუპრაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 20 გურგენ ცირეკიძე კომისიის წევრი                                    
57 20 ავლინა ფორჩხიძე კომისიის წევრი                                    
57 20 გიორგი ნოსელიძე კომისიის წევრი                                    
57 20 ნათელა მესხორაძე კომისიის წევრი                                    
57 20 ელგუჯა ამყოლაძე კომისიის წევრი                                    



57 20 ია კობახიძე კომისიის წევრი                                    
57 20 ტიტიკო მესხორაძე კომისიის წევრი                                    
57 20 ელენა დოლიძე მოადგილე                                          

57 21 მარინა ტურძილაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
57 21 ეთერი ბერეკაშვილი კომისიის მდივანი                                  
57 21 თამარი ნიშნიანიძე კომისიის წევრი                                    
57 21 ზაალი ძნელაძე კომისიის წევრი                                    
57 21 ნათია დიდბარიძე კომისიის წევრი                                    
57 21 გელა უკლება კომისიის წევრი                                    
57 21 ბესიკი ელიაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 21 ჯუმბერი გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
57 21 დავით აფრიდონიძე კომისიის წევრი                                    
57 21 სოფიკო ბეროძე კომისიის წევრი                                    
57 21 ანზორი გაბადაძე კომისიის წევრი                                    

57 21 ალექსანდრე ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
57 21 სპარტაკ აბესაძე მოადგილე                                          

57 22 ნაირა ივანეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
57 22 მაკა ბაკურაძე კომისიის მდივანი                                  
57 22 ალეკო ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
57 22 ჯონდო ბეროძე კომისიის წევრი                                    
57 22 სამსონი იოსელიანი კომისიის წევრი                                    
57 22 დავით კვირიკეიშვილი კომისიის წევრი                                    
57 22 ფატმანი აბესაძე კომისიის წევრი                                    
57 22 გოჩა გვეტაძე კომისიის წევრი                                    
57 22 მაკა აბჟანდაძე კომისიის წევრი                                    
57 22 გურამი გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
57 22 მაგული ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
57 22 ციცინო ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
57 22 ზეინაბი ბაქრაძე მოადგილე                                          

57 23 თენგიზი შალამბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
57 23 ელისო კარანაძე კომისიის მდივანი                                  
57 23 მარინე ბრეგაძე კომისიის წევრი                                    
57 23 ნათია ივანეიშვილი კომისიის წევრი                                    
57 23 ლალი ქარქაშაძე კომისიის წევრი                                    
57 23 გოგი კეზევაძე კომისიის წევრი                                    



57 23 ლია ლაღაძე კომისიის წევრი                                    
57 23 შორენა ტყავაძე კომისიის წევრი                                    
57 23 დოდო დათუაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 23 სვეტლანა შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
57 23 ფოთოლა ჭარხალაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 23 ტარიელ ჯანგავაძე კომისიის წევრი                                    
57 23 ირმა იდაძე მოადგილე                                          

57 24 ამირანი ჩუბინიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
57 24 მანანა შანიძე კომისიის მდივანი                                  
57 24 ვასილი ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
57 24 ვიქტორი შანიძე კომისიის წევრი                                    
57 24 დაზმირი ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
57 24 ბონდო აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
57 24 მერაბი მაღლაფერიძე კომისიის წევრი                                    
57 24 ქეთევანი შანიძე კომისიის წევრი                                    
57 24 შაქრო შანიძე კომისიის წევრი                                    

57 24 ვლადიმერი ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
57 24 მურმანი ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
57 24 ნარგიზა ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
57 24 მზევინარი ჭანტურიძე მოადგილე                                          

57 25 მინდია ყიფიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
57 25 მარინა გიორგაძე კომისიის მდივანი                                  
57 25 თემური ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
57 25 ტარიელი გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
57 25 მამუკა გოლეთიანი კომისიის წევრი                                    
57 25 ზეინაბი გოგელაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 25 ნოდარი გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
57 25 ია შალიკიანი კომისიის წევრი                                    
57 25 თემური გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
57 25 ილია გოგლიჩიძე კომისიის წევრი                                    
57 25 რამაზი მანაგაძე კომისიის წევრი                                    

57 25 ალექსანდრე ყიფიანი კომისიის წევრი                                    
57 25 ნარგიზა შალიკიანი მოადგილე                                          

57 26 ჯემალი ჩუბინიძე კომისიის თავმჯდომარე                              



57 26 ცირა კაკუშაძე კომისიის მდივანი                                  
57 26 გია არსენიძე კომისიის წევრი                                    
57 26 ნინო გვეტაძე კომისიის წევრი                                    
57 26 იამზე გვეტაძე კომისიის წევრი                                    
57 26 ლია შარვაძე კომისიის წევრი                                    
57 26 თენგიზი ბეშკენაძე კომისიის წევრი                                    
57 26 ნინო გვეტაძე კომისიის წევრი                                    
57 26 ია არსენიძე კომისიის წევრი                                    
57 26 მარინა გვეტაძე კომისიის წევრი                                    
57 26 მედიკო გვეტაძე კომისიის წევრი                                    
57 26 ხათუნა ბოჭორიშვილი მოადგილე                                          

57 27 ნაზი ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
57 27 ირინე მუმლაძე კომისიის მდივანი                                  
57 27 ცისანა გაბადაძე კომისიის წევრი                                    
57 27 ბელა ნანიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 27 გიორგი დარახველიძე კომისიის წევრი                                    
57 27 ნინო გაბადაძე კომისიის წევრი                                    
57 27 მაია გაბადაძე კომისიის წევრი                                    
57 27 ბელა ბეშკენაძე კომისიის წევრი                                    
57 27 დოდო გაბადაძე კომისიის წევრი                                    
57 27 მანანა კაკუშაძე კომისიის წევრი                                    
57 27 გურამი ნანიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 27 ბადრი ხორხომელიძე კომისიის წევრი                                    
57 27 გივი ჩივაძე მოადგილე                                          

57 28 ავთანდილ ლომთაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
57 28 ლალი ნიკოლაძე კომისიის მდივანი                                  
57 28 რამაზი ნანიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 28 მერაბ ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
57 28 მურადი ზოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 28 ლიანა აბუთიძე კომისიის წევრი                                    
57 28 დარეჯან გოტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 28 მირანდა დარახველიძე კომისიის წევრი                                    
57 28 უშანგი აბუთიძე კომისიის წევრი                                    
57 28 მანანა გოგბერაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 28 ზურაბი ზოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 28 ომარი ხერხაძე კომისიის წევრი                                    
57 28 ჯემალი ზოსიაშვილი მოადგილე                                          



57 29 ეთერი ბეშკენაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
57 29 ნანა ცნობილაძე კომისიის მდივანი                                  
57 29 იამზე მინდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 29 ავთანდილ ჭელიშვილი კომისიის წევრი                                    
57 29 შორენა ცნობილაძე კომისიის წევრი                                    
57 29 მზექალა შარვაძე კომისიის წევრი                                    
57 29 დათიკო ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
57 29 დავითი გოტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 29 ჟორა გოტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 29 ჟირონი ზაუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 29 იაკობ ცნობილაძე კომისიის წევრი                                    
57 29 ასმათი ჭელიშვილი კომისიის წევრი                                    
57 29 ბახვა ცნობილაძე მოადგილე                                          

57 30 ლევანი ზოსიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
57 30 გულნაზი ბახუტაშვილი კომისიის მდივანი                                  
57 30 გელა დალალიშვილი კომისიის წევრი                                    
57 30 რომანი გაბელაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 30 გივი ხარატიშვილი კომისიის წევრი                                    
57 30 ნათელა აბესაძე კომისიის წევრი                                    
57 30 მამუკა გოტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 30 ნუნუ ხარატიშვილი კომისიის წევრი                                    
57 30 ლალი ვერულაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 30 სევასტი ფორჩხიძე კომისიის წევრი                                    
57 30 ნიკოლოზ ხარატიშვილი კომისიის წევრი                                    
57 30 ავთანდილ გოტიაშვილი მოადგილე                                          

57 31 თინათინ კუპრაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
57 31 ხათუნა ნიკოლაძე კომისიის მდივანი                                  
57 31 სვეტლანა კუბლაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 31 ფატმანი რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
57 31 ფრიდონი ბარამიძე კომისიის წევრი                                    
57 31 ლევანი გორგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 31 ლიანა სიმონგულოვი კომისიის წევრი                                    
57 31 ელენა ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    
57 31 რუსუდან ბახუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 31 მირზა ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
57 31 დავითი შევჩენკო კომისიის წევრი                                    



57 31 ქეთევან ჩახუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 31 ნათია კუბლაშვილი მოადგილე                                          

57 32 ბადური აბულაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
57 32 შორენა ბუიღლიშვილი კომისიის მდივანი                                  
57 32 ლალი კაკუშაძე კომისიის წევრი                                    
57 32 ლიანა ცქიფურიშვილი კომისიის წევრი                                    
57 32 ინგა ცირეკიძე კომისიის წევრი                                    
57 32 ქეთინო სულაბერიძე კომისიის წევრი                                    
57 32 ხათუნა ბრეგაძე კომისიის წევრი                                    
57 32 ზოია გრძელიშვილი კომისიის წევრი                                    
57 32 იზოლდა აბრამიძე კომისიის წევრი                                    
57 32 თამარი ასკილაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 32 გიორგი აშოთია კომისიის წევრი                                    
57 32 ელისო კუბლაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 32 ირაკლი ქარქაშაძე მოადგილე                                          

57 33 ალექსანდრე ქათამაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
57 33 მეგი ქათამაძე კომისიის მდივანი                                  
57 33 ნატო კეჭეღმაძე კომისიის წევრი                                    
57 33 ზარემა ბრეგაძე კომისიის წევრი                                    
57 33 ირმა აბესაძე კომისიის წევრი                                    
57 33 თამარ ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
57 33 სოფიო ცირეკიძე კომისიის წევრი                                    
57 33 როზა ფახურიძე კომისიის წევრი                                    
57 33 ლელა სირაძე კომისიის წევრი                                    
57 33 მზია ცირეკიძე კომისიის წევრი                                    
57 33 მარინა ციცქიშვილი კომისიის წევრი                                    

57 33 თეიმურაზი ქელბაქიანი მოადგილე                                          

57 34 თენგიზი ბუაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
57 34 მალხაზი ფორჩხიძე კომისიის მდივანი                                  
57 34 ნინო აბესაძე კომისიის წევრი                                    
57 34 ნატო კირკიტაძე კომისიის წევრი                                    
57 34 თამარი აბესაძე კომისიის წევრი                                    
57 34 ირინე გაბრიაძე კომისიის წევრი                                    
57 34 დიანა ტურძილაძე კომისიის წევრი                                    
57 34 რაჟდენ ბრეგაძე კომისიის წევრი                                    



57 34 თენგიზი ბაქრაძე კომისიის წევრი                                    
57 34 ნარგიზა ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
57 34 ნატო გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
57 34 კახაბერ ხორხომელიძე კომისიის წევრი                                    
57 34 მალხაზი სიხარულიძე მოადგილე                                          

57 35 ლარისა ჩიტიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
57 35 ირმა ბრეგაძე კომისიის მდივანი                                  
57 35 რუსუდანი შანიძე კომისიის წევრი                                    
57 35 იმედა გაბადაძე კომისიის წევრი                                    
57 35 ნათია ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
57 35 სვეტლანა გორგიძე კომისიის წევრი                                    
57 35 გიორგი გორგიძე კომისიის წევრი                                    
57 35 რიჩარდი ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
57 35 მედეია ბუხაიძე-ჭანტურიძე კომისიის წევრი                                    
57 35 მირანდა გოგნაძე კომისიის წევრი                                    
57 35 მადონა კირკიტაძე-ფრუიძე კომისიის წევრი                                    
57 35 მაკა ძოწენიძე კომისიის წევრი                                    
57 35 მაისო დოდაშვილი მოადგილე                                          

57 36 ზურაბი მახარაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
57 36 ცისანა ცირეკიძე კომისიის მდივანი                                  
57 36 იზოლდა ამბროლაძე კომისიის წევრი                                    
57 36 ქეთევანი ქასრაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 36 გიორგი კუპრაშვილი კომისიის წევრი                                    
57 36 ნინო კუბლაშვილი კომისიის წევრი                                    

57 36 დურმიშხანი გვეტაძე კომისიის წევრი                                    
57 36 სოფიო გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
57 36 ვაჟა ამყოლაძე კომისიის წევრი                                    
57 36 მამუკა ამყოლაძე კომისიის წევრი                                    
57 36 მაია ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
57 36 მანანა მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
57 36 ვარლამი ალავიძე მოადგილე                                          

57 37 ნათია გვარაკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
57 37 მარიამი ივანეიშვილი კომისიის მდივანი                                  
57 37 მერაბ რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
57 37 ავთანდილ ბეროძე კომისიის წევრი                                    



57 37 ჯუმბერი გვეტაძე კომისიის წევრი                                    
57 37 ნანი ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    
57 37 მაყვალა ბასილაძე კომისიის წევრი                                    
57 37 ეკატერინე ჯინჯიხაძე კომისიის წევრი                                    
57 37 ნუნუ გორგიძე კომისიის წევრი                                    
57 37 გიორგი კაკუშაძე კომისიის წევრი                                    
57 37 ნუნუ მერკვილაძე კომისიის წევრი                                    
57 37 რეზო ჭიქაბერიძე კომისიის წევრი                                    
57 37 ელისო ბოჭორიშვილი მოადგილე                                          

58 1 მარინა ჯიქია კომისიის თავმჯდომარე                              
58 1 მანანა კინწურაშვილი კომისიის მდივანი                                  
58 1 მარინა ონიანი კომისიის წევრი                                    
58 1 თამარი ბალანჩივაძე კომისიის წევრი                                    
58 1 ლია ჯელაძე კომისიის წევრი                                    
58 1 მზისადარი ჯიქია კომისიის წევრი                                    
58 1 კობა ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    
58 1 ქეთევან როყუა კომისიის წევრი                                    
58 1 ავთანდილ კუჭავა კომისიის წევრი                                    
58 1 მანანა კუხალაშვილი კომისიის წევრი                                    

58 1 თეიმურაზი ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
58 1 ირმა ცხაკაია კომისიის წევრი                                    
58 1 მაია გურეშიძე მოადგილე                                          

58 2 მურად კოვზირიძე კომისიის თავმჯდომარე                              

58 2 ნინო
ლობჯანიძე-
ლალიაშვილი კომისიის მდივანი                                  

58 2 მაია დოლაბერიძე კომისიის წევრი                                    
58 2 ირაკლი გველესიანი კომისიის წევრი                                    
58 2 ნათია ვარდანიძე კომისიის წევრი                                    

58 2 ნანი კუპრაშვილი-ონიანი კომისიის წევრი                                    
58 2 ნატო შვანგირაძე კომისიის წევრი                                    
58 2 მელანო ჯოჯუა კომისიის წევრი                                    
58 2 დიანა გურეშიძე კომისიის წევრი                                    
58 2 დარეჯან ლაჭყეპიანი კომისიის წევრი                                    
58 2 დარეჯან ჩარქსელიანი კომისიის წევრი                                    
58 2 ირინა ჩარქსელიანი კომისიის წევრი                                    



58 2 მზია შალამბერიძე მოადგილე                                          

58 3 გიორგი ჩაკვეტაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
58 3 ცირა ფანცხავა კომისიის მდივანი                                  
58 3 ლია გაჩეჩილაძე კომისიის წევრი                                    
58 3 ნატალია ჯოხაძე კომისიის წევრი                                    
58 3 მაია ჯიქია კომისიის წევრი                                    
58 3 რუსუდან გრიგოლავა კომისიის წევრი                                    
58 3 ნინო მემანიშვილი კომისიის წევრი                                    
58 3 დარეჯან მიქაუტაძე კომისიის წევრი                                    
58 3 თამარ ლალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 3 შორენა მოსეშვილი კომისიის წევრი                                    
58 3 ციცინო ქუთათელაძე კომისიის წევრი                                    
58 3 თეა ჭუმბურიძე კომისიის წევრი                                    
58 3 დარეჯან წერეთელი მოადგილე                                          

58 4 გულნარა ჩარკვიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
58 4 ციცინო მუშკუდიანი კომისიის მდივანი                                  
58 4 ნონა ლილუაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 4 ფრიდონ ბანძელაძე კომისიის წევრი                                    
58 4 თამარ ჯიმშელეიშვილი კომისიის წევრი                                    
58 4 გოგა ონიანი კომისიის წევრი                                    
58 4 სოფიო ჩეგიანი კომისიის წევრი                                    
58 4 ნანა გედენიძე-ბენიძე კომისიის წევრი                                    
58 4 ნინო ჩაკვეტაძე კომისიის წევრი                                    

58 4 ლალი ვარდანიძე-ჯანგავაძე კომისიის წევრი                                    
58 4 ხათუნა ნიქაბაძე კომისიის წევრი                                    
58 4 ნატალია ჯანჯღავა კომისიის წევრი                                    
58 4 მარინა ჩიხლაძე მოადგილე                                          

58 5 ნანა გვიშიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
58 5 ნანა აბესაძე კომისიის მდივანი                                  
58 5 ლუიზა ჩაკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
58 5 კესარია მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
58 5 ქეთევან მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
58 5 მარინე გუგეშაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 5 მზია ბაბლუანი კომისიის წევრი                                    
58 5 გვანცა აფხაძე კომისიის წევრი                                    



58 5 დავით ჯიქია კომისიის წევრი                                    
58 5 ოლია ბანძელაძე კომისიის წევრი                                    
58 5 გიორგი თევდორაძე კომისიის წევრი                                    
58 5 ნანი ჯიბუტი კომისიის წევრი                                    
58 5 ზურაბ მესხი მოადგილე                                          

58 6 აკაკი რობაქიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
58 6 თამარ მხეიძე კომისიის მდივანი                                  
58 6 ირმა არჯევანიძე კომისიის წევრი                                    
58 6 ნანი ჯელაძე კომისიის წევრი                                    
58 6 ნატალია ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
58 6 აზა ნაფეტვარიძე კომისიის წევრი                                    
58 6 ხათუნა კვაბზირიძე კომისიის წევრი                                    
58 6 მადონა ფაჩუაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 6 ელისო ბერეკაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 6 გიორგი იოსელიანი კომისიის წევრი                                    
58 6 ნანა კრავეიშვილი კომისიის წევრი                                    
58 6 ეთერი კუხალაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 6 ივანე კვერნაძე მოადგილე                                          

58 7 გულნაზი ჩინჩალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
58 7 ლეილა ნამგალაძე კომისიის მდივანი                                  
58 7 ნათელა უგლავა კომისიის წევრი                                    
58 7 ნატალია დვალიძე კომისიის წევრი                                    
58 7 იოსები ციბაძე კომისიის წევრი                                    
58 7 ილონა ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 7 სოფიკო ჯურხაძე კომისიის წევრი                                    
58 7 დალი ჯიქია კომისიის წევრი                                    
58 7 თათუშა ახალაძე კომისიის წევრი                                    
58 7 მარინა მურადაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 7 მარინა ნაჭყეპია-კოტუა კომისიის წევრი                                    
58 7 მაია ქუთათელაძე კომისიის წევრი                                    
58 7 თეონა კუტივაძე მოადგილე                                          

58 8 ნანა ჯიქიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
58 8 თამარ ჩოგოვაძე კომისიის მდივანი                                  
58 8 მაყვალა ბოდოკია კომისიის წევრი                                    
58 8 თეა გუბელაძე კომისიის წევრი                                    
58 8 ირაკლი ვაჩიბერაძე კომისიის წევრი                                    



58 8 ავთანდილ გაბუნია კომისიის წევრი                                    
58 8 ლალი კუპრავა კომისიის წევრი                                    
58 8 ლალი ბოდოკია კომისიის წევრი                                    
58 8 გია კუხიანიძე კომისიის წევრი                                    
58 8 მანია ნებიერიძე კომისიის წევრი                                    
58 8 გიორგი შალიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 8 ეკატერინე ჯიქიძე კომისიის წევრი                                    
58 8 რემიკო ბოდოკია მოადგილე                                          

58 9 ლილი მამისეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
58 9 თამარ დვალი კომისიის მდივანი                                  
58 9 მარინა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
58 9 იზა ჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
58 9 თეიმურაზ მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
58 9 კობა მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
58 9 გია გაბუნია კომისიის წევრი                                    
58 9 ემზარი კუხიანიძე კომისიის წევრი                                    
58 9 ამირან ბოდოკია კომისიის წევრი                                    
58 9 თამარ გაბუნია კომისიის წევრი                                    
58 9 ნათია კილაძე კომისიის წევრი                                    
58 9 ეკატერინე ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
58 9 შალვა კილაძე მოადგილე                                          

58 10 ეთერი ცქიტიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
58 10 ბელა ჯანელიძე კომისიის მდივანი                                  
58 10 ირინე დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
58 10 ნანა ბაბუხადია კომისიის წევრი                                    
58 10 აზა მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    
58 10 ნიკოლოზი მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
58 10 ირინა გაბუნია კომისიის წევრი                                    
58 10 ზვიად გონგაძე კომისიის წევრი                                    
58 10 ვალერი ბოდოკია კომისიის წევრი                                    
58 10 ნათია გიორგობიანი კომისიის წევრი                                    
58 10 მაია კურტანიძე კომისიის წევრი                                    
58 10 მილორდი მესხაძე მოადგილე                                          

58 11 ბადრი მაცაბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
58 11 ნანი ჭეიშვილი კომისიის მდივანი                                  
58 11 ლინგა იობიძე კომისიის წევრი                                    



58 11 ქეთევან კუჭავა კომისიის წევრი                                    
58 11 მამუკა თუთბერიძე კომისიის წევრი                                    
58 11 ნოდარი ლექვთაძე კომისიის წევრი                                    
58 11 მალხაზ ხაბეიშვილი კომისიის წევრი                                    
58 11 სალომე შალამბერიძე კომისიის წევრი                                    
58 11 მაია ქობალია კომისიის წევრი                                    
58 11 მურთაზი ჯანგავაძე კომისიის წევრი                                    
58 11 თეონა ჯიმშელეიშვილი კომისიის წევრი                                    
58 11 ქრისტინე ჯიქიძე კომისიის წევრი                                    
58 11 თამარა სამხარაძე მოადგილე                                          

58 12 დოდო გახოკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
58 12 ხათუნა ბობოხიძე კომისიის მდივანი                                  
58 12 მანანა ბაბუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 12 სოფიო ქუთათელაძე კომისიის წევრი                                    
58 12 თამარი ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
58 12 ნათელა ჩეჩელაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 12 ჯემალ ჯურხაძე კომისიის წევრი                                    
58 12 ნინო მაცაბერიძე კომისიის წევრი                                    
58 12 ზვიად აფხაძე კომისიის წევრი                                    
58 12 ონისე ჩანქსელიანი კომისიის წევრი                                    
58 12 ხათუნა ჩირგაძე კომისიის წევრი                                    

58 12 მაკა ჯიქიძე-გორდულაძე კომისიის წევრი                                    
58 12 სოფიო ტყემალაძე მოადგილე                                          

58 13 ნონა კინწურაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
58 13 მარინა დადვანი კომისიის მდივანი                                  
58 13 ლელა ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
58 13 კობა კინწურაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 13 მაია აფხაძე კომისიის წევრი                                    
58 13 გია ნემსიწვერიძე კომისიის წევრი                                    
58 13 სალომე ნავროზაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 13 ავთანდილ უგლავა კომისიის წევრი                                    
58 13 მურმან გაზდელიანი კომისიის წევრი                                    
58 13 ბაბილინა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 13 ამირანი კაკოჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 13 დავით ნავროზაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 13 ვიტალი ხაჭაპურიძე მოადგილე                                          



58 14 ბესიკი ბალანჩივაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
58 14 ლარისა ჩოგოვაძე კომისიის მდივანი                                  
58 14 ნინო კუჭავა-კანდელაძე კომისიის წევრი                                    
58 14 ელვარა წულაია კომისიის წევრი                                    
58 14 ნათია ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
58 14 გიორგი ჭარხალაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 14 ოლია მელაძე კომისიის წევრი                                    
58 14 დავით უგულავა კომისიის წევრი                                    
58 14 მზია ბალანჩივაძე კომისიის წევრი                                    
58 14 მალხაზ ბალანჩივაძე კომისიის წევრი                                    
58 14 სოფიკო ზვიადაძე კომისიის წევრი                                    
58 14 ნინო რატიანი კომისიის წევრი                                    
58 14 ბელა ბალანჩივაძე მოადგილე                                          

58 15 ვაჟა ბზიკაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
58 15 ნატო სამხარაძე კომისიის მდივანი                                  
58 15 ხვიჩა ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
58 15 ანჟელა გვიჭიანი კომისიის წევრი                                    
58 15 ბორის გურეშიძე კომისიის წევრი                                    
58 15 ნინო ნემსწვერიძე კომისიის წევრი                                    
58 15 გერმანი ჩანქსელიანი კომისიის წევრი                                    
58 15 ნინო გოდერიძე კომისიის წევრი                                    
58 15 მაია გავაშელიშვილი კომისიის წევრი                                    
58 15 გიორგი გურეშიძე კომისიის წევრი                                    
58 15 სალომე გურეშიძე კომისიის წევრი                                    
58 15 მაია მაღლაფერიძე კომისიის წევრი                                    
58 15 გენადი გურეშიძე მოადგილე                                          

58 16 დოდო ალხაზაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
58 16 მზია ცერცვაძე კომისიის მდივანი                                  
58 16 რევაზი კირტავა კომისიის წევრი                                    
58 16 დარეჯან ბენიძე კომისიის წევრი                                    
58 16 მაია ნადიბაიძე კომისიის წევრი                                    
58 16 გურამ ფანცხავა კომისიის წევრი                                    
58 16 მარინა გოლეთიანი კომისიის წევრი                                    
58 16 ქეთევან ღოღობერიძე კომისიის წევრი                                    
58 16 ნატო კვირიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 16 მერი კუჭავა კომისიის წევრი                                    



58 16 თინათინი ტულგანოვ კომისიის წევრი                                    
58 16 დარეჯან ჩავჩიძე კომისიის წევრი                                    
58 16 ლედი ჩიხლაძე მოადგილე                                          

58 17 ბესო ძნელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
58 17 მარიკა ლომთაძე კომისიის მდივანი                                  
58 17 ტარიელ ძნელაძე კომისიის წევრი                                    
58 17 ბესიკი მიქაუტაძე კომისიის წევრი                                    
58 17 ნანა მანაგაძე კომისიის წევრი                                    
58 17 ნატო ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
58 17 მამუკა კიბორძალიძე კომისიის წევრი                                    
58 17 გიმზერი ჭოხონელიძე კომისიის წევრი                                    
58 17 გრიგოლი მინდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 17 მარინა დარსაველიძე კომისიის წევრი                                    
58 17 მადონა მანაგაძე კომისიის წევრი                                    
58 17 ჯურხა ხვადაგიანი კომისიის წევრი                                    
58 17 ავთანდილ მინდიაშვილი მოადგილე                                          

58 18 მანანა შალიკიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
58 18 თეა გაბრიჭიძე კომისიის მდივანი                                  
58 18 მამია მიქაუტაძე კომისიის წევრი                                    
58 18 ტარიელ ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
58 18 სოფიო ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
58 18 ფრიდონ ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
58 18 მალხაზ მანაგაძე კომისიის წევრი                                    
58 18 იური ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
58 18 გოჩა ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
58 18 მანანა მიქაუტაძე კომისიის წევრი                                    
58 18 ნათია მიქაუტაძე კომისიის წევრი                                    
58 18 ვახტანგი კახიძე მოადგილე                                          

58 19 გულიკო კოსტავა კომისიის თავმჯდომარე                              
58 19 ნატო გოგისვანიძე კომისიის მდივანი                                  
58 19 ნარგიზა გოგისვანიძე კომისიის წევრი                                    
58 19 ნელი მამაგეიშვილი კომისიის წევრი                                    
58 19 ჯულიეტა გოგისვანიძე კომისიის წევრი                                    
58 19 ჯავარი ჯავახაძე კომისიის წევრი                                    
58 19 შორენა ჯავახაძე კომისიის წევრი                                    
58 19 გია ღურჭუმელია კომისიის წევრი                                    



58 19 ვალიდა დეისაძე კომისიის წევრი                                    
58 19 მარინა დეისაძე კომისიის წევრი                                    
58 19 გრიგოლ ჟორჟოლიანი კომისიის წევრი                                    
58 19 მურადი ხაზარაძე კომისიის წევრი                                    
58 19 მადლენა ჟორჟოლიანი მოადგილე                                          

58 20 ჯიმშერი ჟორჟოლიანი კომისიის თავმჯდომარე                              

58 20 ირმა ჟორჟოლიანი_თევზაძე კომისიის მდივანი                                  
58 20 ვერა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
58 20 თეიმურაზ ჟორჟოლიანი კომისიის წევრი                                    
58 20 კოტე დოლაბერიძე კომისიის წევრი                                    
58 20 იური მარდალეიშვილი კომისიის წევრი                                    
58 20 სერგო ღაჭავა კომისიის წევრი                                    
58 20 მერაბ კვერნაძე კომისიის წევრი                                    
58 20 თამარ ჟორჟოლიანი კომისიის წევრი                                    
58 20 სალომე ჟორჟოლიანი კომისიის წევრი                                    
58 20 ფატიმა ჟორჟოლიანი კომისიის წევრი                                    
58 20 თინათინი ტორაძე კომისიის წევრი                                    
58 20 სოსო ჟორჟოლიანი მოადგილე                                          

58 21 ოთარ ჭოლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
58 21 ლამარა კვერნაძე კომისიის მდივანი                                  
58 21 მურთაზი კვერნაძე კომისიის წევრი                                    
58 21 ნატრული კვერნაძე კომისიის წევრი                                    

58 21 ვლადიმერი ისაკაძე კომისიის წევრი                                    
58 21 ცირა ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
58 21 ამირანი ჯავახაძე კომისიის წევრი                                    
58 21 ნუკრი ხეთერელი კომისიის წევრი                                    
58 21 ნატო გოგია კომისიის წევრი                                    
58 21 მაია გუგავა კომისიის წევრი                                    
58 21 ილია დოლაბერიძე კომისიის წევრი                                    
58 21 ვარლამ სვანიძე კომისიის წევრი                                    
58 21 სიმონი ჯიმშელეიშვილი მოადგილე                                          

58 22 ბადრი ტყეშელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
58 22 ნინო ბედიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
58 22 ნატო კუტივაძე კომისიის წევრი                                    



58 22 თამარი ცხადაძე კომისიის წევრი                                    
58 22 თეიმურაზ ტყეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 22 კლარა კვიჟინაძე კომისიის წევრი                                    
58 22 კახაბერი გვანცელაძე კომისიის წევრი                                    
58 22 ირა ჩეჩელაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 22 თამილა მეგრელი კომისიის წევრი                                    
58 22 ლეო ჩეჩელაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 22 ქეთევან ჩეჩელაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 22 ნატო ჟორჟოლიანი მოადგილე                                          

58 23 მარინე ჭუმპაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
58 23 მიხეილ ჩხაბერიძე კომისიის მდივანი                                  
58 23 ციური გელენიძე კომისიის წევრი                                    
58 23 მადონა ბანძელაძე კომისიის წევრი                                    
58 23 ნატალია ჩხაბერიძე კომისიის წევრი                                    
58 23 ნიკოლოზ მიშვიძე კომისიის წევრი                                    
58 23 თამარი გაბიძაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 23 მალხაზი ბანძელაძე კომისიის წევრი                                    
58 23 მაკა გაბიძაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 23 ნანი გელენიძე კომისიის წევრი                                    
58 23 ხათუნა მიქაუტაძე კომისიის წევრი                                    
58 23 მზია ობოლაძე კომისიის წევრი                                    
58 23 ვალერი გაბიძაშვილი მოადგილე                                          

58 24 დავით სვანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
58 24 მაკა კვატაშიძე კომისიის მდივანი                                  
58 24 ზანგული გოგელიძე კომისიის წევრი                                    
58 24 თამარ ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
58 24 გოჩა სულწაძე კომისიის წევრი                                    
58 24 მიხეილ ხმელიძე კომისიის წევრი                                    
58 24 თინათინ მანაგაძე კომისიის წევრი                                    
58 24 ირმა გაბიძაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 24 ეკატერინე გაბიძაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 24 ეკატერინე კვატაშიძე კომისიის წევრი                                    
58 24 მანუშა ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
58 24 ელისო მანაგაძე კომისიის წევრი                                    
58 24 თამილა ქობულაძე მოადგილე                                          

58 25 ვლასი ბაბუნაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              



58 25 ნათელა რუსაძე კომისიის მდივანი                                  
58 25 ქრისტინე გერაძე კომისიის წევრი                                    
58 25 ეთერი ხარაბაძე კომისიის წევრი                                    
58 25 თინა ბაბუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 25 თეონა ბაბუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 25 მარიამი ყუბანეიშვილი კომისიის წევრი                                    
58 25 თამაზი ჯვარშეიშვილი კომისიის წევრი                                    
58 25 მაკა ასათიანი კომისიის წევრი                                    
58 25 თეონა ბაბუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 25 ირმა ქვაჩაკიძე კომისიის წევრი                                    
58 25 ნინო ყუბანეიშვილი კომისიის წევრი                                    
58 25 მალვინა ბაბუნაშვილი მოადგილე                                          

58 26 ემზარ კიბორძალიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
58 26 ნათია კიკნაძე კომისიის მდივანი                                  
58 26 ხათუნა ჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
58 26 ირმა კიკვიძე კომისიის წევრი                                    
58 26 ქრისტინე სულაკაძე კომისიის წევრი                                    
58 26 გურამ კუხიანიძე კომისიის წევრი                                    
58 26 თამრიკო ჭაბუკიანი კომისიის წევრი                                    
58 26 ჯაჯალა კლდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 26 ლეილა დონღვანი კომისიის წევრი                                    
58 26 სალომე კოსტავა კომისიის წევრი                                    
58 26 მანანა ტორაძე კომისიის წევრი                                    
58 26 ანა წიკლაური კომისიის წევრი                                    
58 26 მარიზა კუხიანიძე მოადგილე                                          

58 27 მალხაზ ჩუბინიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
58 27 თამარ ივანიაძე კომისიის მდივანი                                  
58 27 ხათუნა ზახარჩენკო კომისიის წევრი                                    
58 27 ეკატერინე კალატოზი კომისიის წევრი                                    
58 27 იანგული ალავიძე კომისიის წევრი                                    
58 27 ინგა ღავთაძე კომისიის წევრი                                    
58 27 ირინე სულაკაძე კომისიის წევრი                                    
58 27 ოთარ ყუბანეიშვილი კომისიის წევრი                                    
58 27 კობა ჟორჟოლიანი კომისიის წევრი                                    
58 27 გიორგი ასათიანი კომისიის წევრი                                    
58 27 ლაშა ბირკაია კომისიის წევრი                                    
58 27 ნანა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    



58 27 რამაზი ბარათელი მოადგილე                                          

58 28 ციალა ბანძელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
58 28 იზა ლომთაძე კომისიის მდივანი                                  
58 28 ნატო სიმსივე კომისიის წევრი                                    
58 28 მაია მიქაბერიძე კომისიის წევრი                                    
58 28 მამუკა ტყეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 28 გიორგი სიმსივე კომისიის წევრი                                    
58 28 აკაკი ჯიშკარიანი კომისიის წევრი                                    
58 28 ზურაბი მამალაძე კომისიის წევრი                                    
58 28 სილოვანი სიმსივე კომისიის წევრი                                    
58 28 ბერდიკო სიმსივე კომისიის წევრი                                    
58 28 მალინა სიმსივე კომისიის წევრი                                    
58 28 ნინო სულაძე კომისიის წევრი                                    
58 28 ნინო სიჭინავა მოადგილე                                          

58 29 სერგო გაბადაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
58 29 მაკა კაკიტაძე კომისიის მდივანი                                  
58 29 ეთერი იობიძე კომისიის წევრი                                    
58 29 ია ქობულაძე კომისიის წევრი                                    
58 29 არჩილი იობიძე კომისიის წევრი                                    
58 29 აველინა ქარდავა კომისიის წევრი                                    
58 29 მარინა გვადიბაძე კომისიის წევრი                                    
58 29 გაიოზი ძოწენიძე კომისიის წევრი                                    
58 29 ჯემალ ახალაძე კომისიის წევრი                                    
58 29 ირმა იობიძე კომისიის წევრი                                    
58 29 ლეილა ხარგელია კომისიის წევრი                                    
58 29 ლეილა ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
58 29 ოლეგი იობიძე მოადგილე                                          

58 30 ბაჩუკი კინწურაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
58 30 ზაირა აბაზაძე კომისიის მდივანი                                  
58 30 ფატმანი ჭაბუკიანი კომისიის წევრი                                    
58 30 ავთანდილ უშვერიძე კომისიის წევრი                                    
58 30 ნიკოლოზი გედენიძე კომისიის წევრი                                    
58 30 დავითი იობიძე კომისიის წევრი                                    
58 30 ირმა ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
58 30 თეა მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 30 გულიკო აბაზაძე კომისიის წევრი                                    



58 30 როზა აბაზაძე კომისიის წევრი                                    
58 30 დიმიტრი უშვერიძე კომისიის წევრი                                    
58 30 თეა უშვერიძე კომისიის წევრი                                    
58 30 გივი წიწილაშვილი მოადგილე                                          

58 31 ელისო დანგაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
58 31 ნინო ჯიშკარიანი კომისიის მდივანი                                  
58 31 ნესტორი ქურასბედიანი კომისიის წევრი                                    
58 31 თამარ ჯიშკარიანი კომისიის წევრი                                    
58 31 ნატო ჯიშკარიანი კომისიის წევრი                                    
58 31 ნატო ახალაძე კომისიის წევრი                                    
58 31 გურამ როყვა კომისიის წევრი                                    
58 31 მაია ჯიშკარიანი კომისიის წევრი                                    
58 31 მზია ტყაბლაძე კომისიის წევრი                                    
58 31 დარეჯან ფირცხალავა კომისიის წევრი                                    
58 31 ცირა ჯიშკარიანი კომისიის წევრი                                    
58 31 თემური დანგაძე მოადგილე                                          

58 32 დავითი მელქაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
58 32 ლილი მაჭავარიანი კომისიის მდივანი                                  
58 32 თეიმურაზ ფურცხვანიძე კომისიის წევრი                                    
58 32 მალხაზ მინდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 32 ოთარ ფურცხვანიძე კომისიის წევრი                                    
58 32 იამზე ერაძე კომისიის წევრი                                    
58 32 სერაფიონ ფურცხვანიძე კომისიის წევრი                                    
58 32 დავით ფურცხვანიძე კომისიის წევრი                                    
58 32 ეკა კინწურაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 32 თეიმურაზ მაჭავარიანი კომისიის წევრი                                    
58 32 გივი ტურაბელიძე კომისიის წევრი                                    
58 32 ნარგიზი ფურცხვანიძე კომისიის წევრი                                    
58 32 ნიკოლოზ ხელაია მოადგილე                                          

58 33 იამზე მარგველაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
58 33 ვალერი ბანძელაძე კომისიის მდივანი                                  
58 33 მარიანა დეისაძე კომისიის წევრი                                    
58 33 ეკა ძოძუაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 33 გრიგოლი ქველაძე კომისიის წევრი                                    
58 33 ირაკლი მარგველაშვილი კომისიის წევრი                                    



58 33 თეიმურაზი ძოძუაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 33 ლოლიტა პროკოპოვა კომისიის წევრი                                    
58 33 ვიტალი კახიანი კომისიის წევრი                                    
58 33 ქეთევანი ბანძელაძე კომისიის წევრი                                    
58 33 თამარი შარვაშიძე კომისიის წევრი                                    
58 33 გიზო ძოძუაშვილი კომისიის წევრი                                    

58 33 მზეთაგული ლალიაშვილი მოადგილე                                          

58 34 ნანა გოგაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
58 34 სოფიო ნიჟარაძე კომისიის მდივანი                                  
58 34 ნესტორ გაგოშიძე კომისიის წევრი                                    
58 34 ნანა შავგულიძე კომისიის წევრი                                    
58 34 ნუგზარი ჩაგანავა კომისიის წევრი                                    
58 34 ნონა დათუაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 34 ლაშა კილაძე კომისიის წევრი                                    
58 34 აზა კაკუშაძე კომისიის წევრი                                    
58 34 ვასილ ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    
58 34 მელანო სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
58 34 ხათუნა სტაჯაძე კომისიის წევრი                                    
58 34 დავითი ლომიძე მოადგილე                                          

58 35 ნოდარი ყაველაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
58 35 ლალი ცეცხლაძე კომისიის მდივანი                                  

58 35 ალექსანდრე ყაველაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 35 ბესიკ კოღუაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 35 გურამ კოღუაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 35 მანანა იმნაძე კომისიის წევრი                                    
58 35 გიზო კილაძე კომისიის წევრი                                    
58 35 ირინე ლაღაძე კომისიის წევრი                                    
58 35 ანა არეშიძე კომისიის წევრი                                    
58 35 ნინო კილაძე კომისიის წევრი                                    
58 35 თეა ნამჩავაძე კომისიის წევრი                                    
58 35 ელენე ხატიაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 35 ანა ვაჩიბერაძე მოადგილე                                          

58 36 გიორგი სირბილაძე კომისიის თავმჯდომარე                              



58 36 ინეზა მხეცაძე კომისიის მდივანი                                  
58 36 თამთა გოგლიჩაძე კომისიის წევრი                                    
58 36 ჯონი კინწურაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 36 გიორგი გურეშიძე კომისიის წევრი                                    
58 36 ვაჟა მაღლაფერიძე კომისიის წევრი                                    
58 36 თეონა ჯიშკარიანი კომისიის წევრი                                    

58 36 კოსტანტინე მამრიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
58 36 ლალი გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 36 ირმა გუმბერიძე კომისიის წევრი                                    
58 36 მარი ზაბახიძე კომისიის წევრი                                    
58 36 ნარგიზა მამრიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
58 36 ციური სიმსივე მოადგილე                                          

58 37 გრიგოლი მაღლაფერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
58 37 ფიქრია ჭაბუკიანი კომისიის მდივანი                                  
58 37 გრიგოლი ლევიძე კომისიის წევრი                                    
58 37 ინგა გულბიანი კომისიის წევრი                                    
58 37 ბუხუტი ძოწენიძე კომისიის წევრი                                    
58 37 გელა ჯიშკარიანი კომისიის წევრი                                    
58 37 ჯონდო არიშვილი კომისიის წევრი                                    
58 37 დავით იობიძე კომისიის წევრი                                    
58 37 ელგუჯა იობიძე კომისიის წევრი                                    
58 37 მაია იობიძე კომისიის წევრი                                    
58 37 ცისანა იობიძე კომისიის წევრი                                    
58 37 ნინო მამრიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
58 37 მიტუშა მაღლაფერიძე მოადგილე                                          

58 38 ნორა ასათიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
58 38 მარინე ფურცხვანიძე კომისიის მდივანი                                  
58 38 მელანო ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
58 38 სულიკო ბაბუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 38 ფრიდონი ფურცხვანიძე კომისიის წევრი                                    
58 38 ნესტანი ტეტემაძე კომისიის წევრი                                    
58 38 რომანი ფურცხვანიძე კომისიის წევრი                                    
58 38 გივი აფრიდონიძე კომისიის წევრი                                    
58 38 გულიკო ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
58 38 თამარი ფურცხვანიძე კომისიის წევრი                                    
58 38 ბორის ქობულაძე კომისიის წევრი                                    



58 38 მაია ცნობილაძე კომისიის წევრი                                    
58 38 ინგა კუხიანიძე მოადგილე                                          

58 39 ლარისა ანთია კომისიის თავმჯდომარე                              
58 39 მაკა ქობულაძე კომისიის მდივანი                                  
58 39 ლარისა ძოწენიძე კომისიის წევრი                                    
58 39 ალა აფრიდონიძე კომისიის წევრი                                    
58 39 დავით მაღლაფერიძე კომისიის წევრი                                    
58 39 ნოდარ ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
58 39 ნინო რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
58 39 რიმა ფურცხვანიძე კომისიის წევრი                                    
58 39 რუსუდან ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
58 39 დემური შვანგირაძე კომისიის წევრი                                    
58 39 მანანა ცნობილაძე კომისიის წევრი                                    
58 39 ფრიდონ იამანიძე მოადგილე                                          

58 40 ნაილი ჭოლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
58 40 ქეთევან სვანაძე კომისიის მდივანი                                  
58 40 მარინე ხურციძე კომისიის წევრი                                    
58 40 ზვიადი ლომიძე კომისიის წევრი                                    
58 40 იოსები კუხიანიძე კომისიის წევრი                                    
58 40 გელა ტორაძე კომისიის წევრი                                    
58 40 თამაზი ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
58 40 დათიკო ცქიტიშვილი კომისიის წევრი                                    

58 40 ავთანდილი ლომიძე კომისიის წევრი                                    
58 40 არქიფო ლომიძე კომისიის წევრი                                    
58 40 მამუკა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
58 40 ხათუნა ჭიღვარია კომისიის წევრი                                    
58 40 ერასტი ბელთაძე მოადგილე                                          

58 41 გიორგი ზურაბიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
58 41 თამარ ჭოლაძე კომისიის მდივანი                                  
58 41 ნუნუ თუთბერიძე კომისიის წევრი                                    
58 41 მზია ზურაბიანი კომისიის წევრი                                    
58 41 ბესიკი ონიანი კომისიის წევრი                                    
58 41 კესო გულბანი კომისიის წევრი                                    
58 41 ირაკლი ქურასბედიანი კომისიის წევრი                                    
58 41 რაიჩქა ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    



58 41 ზინა გაზდელიანი კომისიის წევრი                                    
58 41 ვერიკო ფერცულიანი კომისიის წევრი                                    
58 41 თინა ქურასბედიანი კომისიის წევრი                                    
58 41 მირზა ჩანქსელიანი კომისიის წევრი                                    
58 41 ლალი ჯანხოთელი მოადგილე                                          

58 42 ფატი თევდორაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
58 42 მაია ცქიტიშვილი კომისიის მდივანი                                  
58 42 რამაზ ხარაბაძე კომისიის წევრი                                    
58 42 თეა გასვიანი კომისიის წევრი                                    
58 42 მაია გოგისვანიძე კომისიის წევრი                                    
58 42 ნათელა ბაზაძე კომისიის წევრი                                    
58 42 მარინა დეისაძე კომისიის წევრი                                    
58 42 მიხეილ ცქიტიშვილი კომისიის წევრი                                    
58 42 ინდირა გუბელაძე კომისიის წევრი                                    
58 42 მოსე მარგველაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 42 ნინო სანოძე კომისიის წევრი                                    
58 42 დავით ჯავახაძე მოადგილე                                          

58 43 სოფიო გოგუაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
58 43 დალი კოპაძე კომისიის მდივანი                                  
58 43 ელვარდი გოდერიძე კომისიის წევრი                                    
58 43 ლელა ციბაძე კომისიის წევრი                                    
58 43 ლენა ნიქაბაძე კომისიის წევრი                                    
58 43 იმედი კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
58 43 ლელა ფხაკაძე კომისიის წევრი                                    
58 43 ამირან ბაძგარაძე კომისიის წევრი                                    
58 43 რუსუდან კუჭუხიძე კომისიის წევრი                                    
58 43 მაია ფხაკაძე კომისიის წევრი                                    
58 43 ნატო ფხაკაძე კომისიის წევრი                                    
58 43 ლაშა კოხრეიძე მოადგილე                                          

58 44 ვლადიმერ ბაზაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
58 44 ნათია კილაძე კომისიის მდივანი                                  
58 44 ნათია რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 44 მარინა აფრიდონიძე კომისიის წევრი                                    
58 44 დალი გუბელაძე კომისიის წევრი                                    
58 44 ერასტი თევდორაძე კომისიის წევრი                                    
58 44 ნათია ჭანიშვილი კომისიის წევრი                                    



58 44 იამზე როდანაია კომისიის წევრი                                    
58 44 ნუგზარ გოდუაძე კომისიის წევრი                                    
58 44 ელისო ფხაკაძე კომისიის წევრი                                    
58 44 რუსუდან ფხაკაძე კომისიის წევრი                                    
58 44 ფაქიზო ფხაკაძე კომისიის წევრი                                    
58 44 მარინე დევიძე მოადგილე                                          

58 45 გოჩა ჭეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
58 45 მარიამი ყურაშვილი კომისიის მდივანი                                  
58 45 ეკატერინე ჩარქსელიანი კომისიის წევრი                                    
58 45 ლამარა ჩოგოვაძე კომისიის წევრი                                    
58 45 თემურ სალდაძე კომისიის წევრი                                    
58 45 მზია ხაჭაპურიძე კომისიის წევრი                                    
58 45 გიორგი ბუხაიძე კომისიის წევრი                                    
58 45 ქეთინო სირბილაძე კომისიის წევრი                                    
58 45 ელეონორა ონიანი კომისიის წევრი                                    
58 45 ნანული ონიანი კომისიის წევრი                                    
58 45 რუსუდან ჩოგოვაძე კომისიის წევრი                                    
58 45 ვერა ჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
58 45 გიგა ენუქიძე მოადგილე                                          

58 46 მარინე შალამბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
58 46 ნათელა სირაძე კომისიის მდივანი                                  
58 46 ლია ქოქიაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 46 ინეზა ჩიხრაძე კომისიის წევრი                                    
58 46 გურამ სალდაძე კომისიის წევრი                                    
58 46 მანანა კუხიანიძე კომისიის წევრი                                    
58 46 ირაკლი შალამბერიძე კომისიის წევრი                                    
58 46 გიგა ტოგონიძე კომისიის წევრი                                    
58 46 დალი მელაძე კომისიის წევრი                                    
58 46 მზია კილაძე კომისიის წევრი                                    
58 46 ნინო შალამბერიძე კომისიის წევრი                                    
58 46 ციალა შალამბერიძე კომისიის წევრი                                    
58 46 მერი შალამბერიძე მოადგილე                                          

58 47 გრიგოლ მესხი კომისიის თავმჯდომარე                              
58 47 რუსუდან ჩირგაძე კომისიის მდივანი                                  
58 47 ლალი დანგაძე კომისიის წევრი                                    
58 47 მედეა ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    



58 47 ომარი მესხი კომისიის წევრი                                    
58 47 კობა ჯიმშელეიშვილი კომისიის წევრი                                    
58 47 ირაკლი ბაქრაძე კომისიის წევრი                                    
58 47 მაია ცინარიძე კომისიის წევრი                                    
58 47 ნათია დანგაძე კომისიის წევრი                                    
58 47 ნინო სულაბერიძე კომისიის წევრი                                    
58 47 მედეია ჯიმშელეიშვილი კომისიის წევრი                                    
58 47 ნინო ჯიმშელეიშვილი კომისიის წევრი                                    
58 47 ელიზა ტყაბლაძე მოადგილე                                          

58 48 სილოვან ხაჭაპურიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
58 48 რუსუდან ბაქრაძე კომისიის მდივანი                                  
58 48 თეონა იობიძე კომისიის წევრი                                    
58 48 ნანი მიქაბერიძე კომისიის წევრი                                    
58 48 გიორგი ქუთათელაძე კომისიის წევრი                                    
58 48 ნოდარი სულაბერიძე კომისიის წევრი                                    
58 48 ლელა გიორბელიძე კომისიის წევრი                                    
58 48 ხათუნა შვანგირაძე კომისიის წევრი                                    
58 48 ია სულაბერიძე კომისიის წევრი                                    
58 48 ელიკო ტყაბლაძე კომისიის წევრი                                    
58 48 ნათია ქორქაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 48 თეონა შალამბერიძე კომისიის წევრი                                    
58 48 ნინო ბობოხიძე მოადგილე                                          

58 49 ფიქრია ქურასპედიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
58 49 ფოთოლა ჩიხლაძე კომისიის მდივანი                                  
58 49 ქეთევან ჯიმშელეიშვილი კომისიის წევრი                                    
58 49 ნუგზარ იობიძე კომისიის წევრი                                    
58 49 დავით ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
58 49 გიორგი ხობუა კომისიის წევრი                                    
58 49 ქრისტინე ბობოხიძე კომისიის წევრი                                    
58 49 ლია მიქაბერიძე კომისიის წევრი                                    
58 49 თამარ ნემსიწვერიძე კომისიის წევრი                                    
58 49 ირინე ფანცხავა კომისიის წევრი                                    
58 49 ფატიმა ქუთათელაძე კომისიის წევრი                                    
58 49 ნატო ხაჭაპურიძე კომისიის წევრი                                    
58 49 გიორგი უგულავა მოადგილე                                          

58 50 შოთა ჯიქიძე კომისიის თავმჯდომარე                              



58 50 დენიზა ონიანი კომისიის მდივანი                                  
58 50 თამარი შვანგირაძე კომისიის წევრი                                    
58 50 როინ ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
58 50 დავით ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
58 50 სალომე ვარდანიძე კომისიის წევრი                                    
58 50 ივეტა ჯიმშელეიშვილი კომისიის წევრი                                    
58 50 მაია ქუთათელაძე კომისიის წევრი                                    
58 50 მარინა ბენიძე კომისიის წევრი                                    

58 50 თვალმზისა გიორხელიძე კომისიის წევრი                                    
58 50 სოფიო გუბელაძე კომისიის წევრი                                    
58 50 მზევინარ იობიძე კომისიის წევრი                                    
58 50 ნინა მამარდაშვილი მოადგილე                                          

58 51 იზა ვარდანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
58 51 დარეჯანი ვარდანიძე კომისიის მდივანი                                  
58 51 შოთა ხაჭიპერაძე კომისიის წევრი                                    

58 51 ალექსანდრე გელენიძე კომისიის წევრი                                    

58 51 ალექსანდრე ბაძგარაძე კომისიის წევრი                                    
58 51 ელგუჯა ნიკურაძე კომისიის წევრი                                    

58 51 ალექსანდრე მიქაბერიძე კომისიის წევრი                                    
58 51 ზაქრო მუკბანიანი კომისიის წევრი                                    
58 51 ნუშო ბუცხრიკიძე კომისიის წევრი                                    
58 51 იამზე გიორხელიძე კომისიის წევრი                                    
58 51 სოფიო დანგაძე კომისიის წევრი                                    
58 51 იზა ვარდანიძე მოადგილე                                          

58 52 გალაქტიონ აფხაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
58 52 ნანა კინწურაშვილი კომისიის მდივანი                                  
58 52 მურმან ჯიქია კომისიის წევრი                                    
58 52 ელგუჯა იმედაძე კომისიის წევრი                                    
58 52 ინგა კუხალეიშვილი კომისიის წევრი                                    
58 52 სალომე ქაჯაია კომისიის წევრი                                    
58 52 იმედა სულუხია კომისიის წევრი                                    
58 52 მერი მოწერელია კომისიის წევრი                                    
58 52 შორენა აფხაძე კომისიის წევრი                                    



58 52 მანანა გუბელაძე კომისიის წევრი                                    
58 52 თამილა ჩახვაძე კომისიის წევრი                                    
58 52 ზურაბი ჯიქია კომისიის წევრი                                    
58 52 მაკა ჭითანავა მოადგილე                                          

58 53 თემურ ძნელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
58 53 ლუიზა ფირცხალავა კომისიის მდივანი                                  
58 53 ნატალია ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
58 53 ლალი შვანგირაძე კომისიის წევრი                                    
58 53 ნანა კუხალაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 53 ვახტანგ ხეცურიანი კომისიის წევრი                                    
58 53 თეა ვეკუა კომისიის წევრი                                    
58 53 ნათია საღინაძე კომისიის წევრი                                    
58 53 დოდო არჯევანიძე კომისიის წევრი                                    
58 53 ნინო გოგელია კომისიის წევრი                                    
58 53 ჩარიდა ჯანჯღავა კომისიის წევრი                                    
58 53 ჯუმბერ აბშილავა მოადგილე                                          

58 54 ზაირა კოპალიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
58 54 დოდო ქარდავა კომისიის მდივანი                                  
58 54 ხათუნა ხარაიშვილი კომისიის წევრი                                    
58 54 ზაზა მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    
58 54 დავით ბალანჩივაძე კომისიის წევრი                                    
58 54 ელისო ჯიაძე კომისიის წევრი                                    
58 54 ჯემალ ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 54 ირა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 54 თენგიზ მალანია კომისიის წევრი                                    
58 54 ხათუნა მეშველიანი კომისიის წევრი                                    
58 54 ნინო ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
58 54 ნინო შენგელია კომისიის წევრი                                    
58 54 გიორგი ყურაშვილი მოადგილე                                          

58 55 ნანა გობეჯიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
58 55 ნანი აბშილავა კომისიის მდივანი                                  
58 55 გია სურმავა კომისიის წევრი                                    
58 55 მერაბ ქუთათელაძე კომისიის წევრი                                    
58 55 ნესტანი ხუფენია კომისიის წევრი                                    
58 55 ზაზა თუთისანი კომისიის წევრი                                    
58 55 ფატიმა ჩალაძე კომისიის წევრი                                    



58 55 მარინა ჭანტურაია კომისიის წევრი                                    
58 55 ნანი ბანძელაძე კომისიის წევრი                                    
58 55 ელისო გერლიანი კომისიის წევრი                                    
58 55 ნანა გოგელია კომისიის წევრი                                    
58 55 მაგული ხუჯაძე კომისიის წევრი                                    
58 55 რუსუდან ჭარხალაშვილი მოადგილე                                          

58 56 ნათელა გელენიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
58 56 ლუარა ცვარიანი კომისიის მდივანი                                  
58 56 ნელი ხეცურიანი კომისიის წევრი                                    
58 56 თემური ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
58 56 რომეო ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    
58 56 იმედა გელენიძე კომისიის წევრი                                    
58 56 ნონა ჩაკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
58 56 ქეთინო ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
58 56 მურმან ბელთაძე კომისიის წევრი                                    
58 56 დარეჯან მერჩულე კომისიის წევრი                                    
58 56 ქეთინო ჯიქია კომისიის წევრი                                    
58 56 აკაკი მარგიანი მოადგილე                                          

58 57 ნანა გვაჩლიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
58 57 თეონა ცაავა კომისიის მდივანი                                  
58 57 გულნაზ ჭანტურაია კომისიის წევრი                                    
58 57 ზურაბ კუხალაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 57 მთვარისა ტყაბლაძე კომისიის წევრი                                    
58 57 ეკატერინე ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 57 ვალერი გასვიანი კომისიის წევრი                                    
58 57 თინა ზაქარაია კომისიის წევრი                                    
58 57 მარინა კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
58 57 ირმა მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
58 57 ციცინო მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
58 57 სალომე ჯიქიძე კომისიის წევრი                                    
58 57 რუსუდან ლობჟანიძე მოადგილე                                          

58 58 ლიანა აბულაძე კომისიის თავმჯდომარე                              

58 58 სვეტლანა ფუტკარაძე-მურაშკო კომისიის მდივანი                                  
58 58 გულნარა ჩიკვილაძე კომისიის წევრი                                    
58 58 ხათუნა ქუთათელაძე კომისიის წევრი                                    



58 58 სოფიო ხარაბაძე კომისიის წევრი                                    
58 58 ნაზი სულამანიძე კომისიის წევრი                                    
58 58 დიანა გვარამია კომისიის წევრი                                    
58 58 ეკა გასვიანი კომისიის წევრი                                    
58 58 დოდო ბაღათურია კომისიის წევრი                                    
58 58 როზეტა სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
58 58 თამაზ ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
58 58 ნატალია ღვაჩლიანი კომისიის წევრი                                    
58 58 მარინე კალანდია მოადგილე                                          

58 59 გიორგი გიორხელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
58 59 გიორგი სვანიძე კომისიის მდივანი                                  
58 59 მარიკა აფხაძე კომისიის წევრი                                    
58 59 ნესტან იოსელიანი კომისიის წევრი                                    

58 59 ნარგიზა
ქაროსანიძე-
ხაჭაპურიძე კომისიის წევრი                                    

58 59 ნათელა მიქაბერიძე კომისიის წევრი                                    
58 59 ქრისტინე ქაჯაია კომისიის წევრი                                    
58 59 ია ძოწენიძე კომისიის წევრი                                    
58 59 სამსონ ნაჭყეპია კომისიის წევრი                                    
58 59 მარადო ზვიადაძე კომისიის წევრი                                    
58 59 გულნაზი მენაბდე კომისიის წევრი                                    
58 59 თამარი რიჟამაძე კომისიის წევრი                                    
58 59 ნარგიზი კუჭავა მოადგილე                                          

58 60 დარეჯან ფაილოძე კომისიის თავმჯდომარე                              
58 60 ირენა კუჭავა კომისიის მდივანი                                  
58 60 მარიამი ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
58 60 ინეზა კოსტავა კომისიის წევრი                                    
58 60 ვახტანგი ვარდანიძე კომისიის წევრი                                    
58 60 ქეთევან რევაზიშვილი კომისიის წევრი                                    

58 60 კონსტანტინე გოლეთიანი კომისიის წევრი                                    

58 60 ალექსანდრე ფანცხავა კომისიის წევრი                                    
58 60 ლია აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
58 60 დავითი ლალიაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 60 მადლენა ჟორჟოლიანი კომისიის წევრი                                    
58 60 რიტა ტვილდიანი კომისიის წევრი                                    



58 60 ქრისტინე ქუთათელაძე მოადგილე                                          

58 61 თეიმურაზ ფარეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
58 61 რეანა ანთაძე კომისიის მდივანი                                  
58 61 ეთერი ედიბერიძე კომისიის წევრი                                    
58 61 ნარგიზი ფირცხალავა კომისიის წევრი                                    
58 61 მაია ჯიქია კომისიის წევრი                                    
58 61 ნანა ნემსიწვერიძე კომისიის წევრი                                    
58 61 მერაბ კინწურაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 61 მარინე ბაბუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 61 ნათელა ბობოხიძე კომისიის წევრი                                    
58 61 ინგა გრძელიძე კომისიის წევრი                                    
58 61 მარინა მიშვიძე-ასათიანი კომისიის წევრი                                    
58 61 მანანა ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 61 რობერტი გურეშიძე მოადგილე                                          

58 62 დარეჯან მურღულია კომისიის თავმჯდომარე                              
58 62 ნათელა სახელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
58 62 თამარ ქვაჩაკიძე კომისიის წევრი                                    
58 62 ნათია წურწუმია კომისიის წევრი                                    
58 62 თამარ გიგიაძე კომისიის წევრი                                    
58 62 ნინო ჩოგოვაძე კომისიის წევრი                                    

58 62 ანჟელა
ტრაპაიძე-
ტურაბელიძე კომისიის წევრი                                    

58 62 ივანე მურღულია კომისიის წევრი                                    
58 62 ლელა ენუქიძე კომისიის წევრი                                    
58 62 მედეა ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    
58 62 ნათია მამარდაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 62 გიორგი ჩიტეიშვილი კომისიის წევრი                                    
58 62 რობერტი ჯავახაძე მოადგილე                                          

58 63 კობა გაბუნია კომისიის თავმჯდომარე                              
58 63 მარინე კუპრავა კომისიის მდივანი                                  
58 63 რომან კუხიანიძე კომისიის წევრი                                    
58 63 თამთა ჩაფიძე კომისიის წევრი                                    

58 63 კონსტანტინე გორგასლიძე კომისიის წევრი                                    
58 63 გერონტი კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
58 63 ერეკლე კუპრავა კომისიის წევრი                                    



58 63 გაგა მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
58 63 ქეთევანი გურეშიძე კომისიის წევრი                                    
58 63 ცარო მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
58 63 მაია ფესტვენიძე კომისიის წევრი                                    
58 63 ნათია ფხაკაძე კომისიის წევრი                                    
58 63 ნანა მელაძე მოადგილე                                          

58 64 ჯიბილო კაკაურიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
58 64 მარინე კუჭავა კომისიის მდივანი                                  
58 64 ლია ხაჭაპურიძე კომისიის წევრი                                    
58 64 მზევინარი გოდერიძე კომისიის წევრი                                    
58 64 მაკა კიკვიძე კომისიის წევრი                                    
58 64 კესო ფხაკაძე კომისიის წევრი                                    
58 64 ნანა ხარებავა კომისიის წევრი                                    
58 64 მურთაზი ჩარკვიანი კომისიის წევრი                                    
58 64 რამაზ გოდერიძე კომისიის წევრი                                    
58 64 ისაკი დეკანოსიძე კომისიის წევრი                                    
58 64 მამუკა მაცაბერიძე კომისიის წევრი                                    
58 64 ელგუჯა შალამბერიძე კომისიის წევრი                                    
58 64 ხათუნა ჯიქია მოადგილე                                          

58 65 ქეთევან ჩუმაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
58 65 მერი მაღლაფერიძე კომისიის მდივანი                                  
58 65 ელდარი კოვზირიძე კომისიის წევრი                                    
58 65 ნოდარი ხობუა კომისიის წევრი                                    
58 65 თემურ შერაზადიშვილი კომისიის წევრი                                    
58 65 მაია ტყაბლაძე კომისიის წევრი                                    
58 65 დავითი ჯიმშელეიშვილი კომისიის წევრი                                    
58 65 თეა ზვიადაძე კომისიის წევრი                                    
58 65 მაია გვანცელაძე კომისიის წევრი                                    
58 65 გუგული გურეშიძე კომისიის წევრი                                    
58 65 სულიკო ურთმელიძე კომისიის წევრი                                    
58 65 ნარგიზა ფანცხავა კომისიის წევრი                                    
58 65 აპალონ ბალანჩივაძე მოადგილე                                          

58 66 ლევანი ბანძელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
58 66 ნანა შუბითიძე კომისიის მდივანი                                  

58 66 ვლადიმერი კაპანაძე კომისიის წევრი                                    



58 66 ნანა ჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
58 66 სოფიო ძნელაძე კომისიის წევრი                                    
58 66 კობა კვანტალიანი კომისიის წევრი                                    
58 66 ირმა საყვარელიძე კომისიის წევრი                                    
58 66 მამუკა ბენიძე კომისიის წევრი                                    
58 66 ნიკოლოზ მარგველაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 66 ზეინაბ ძოძუაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 66 თეა ძოძუაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 66 ფერიდე ძოძუაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 66 გრიგოლი მარგველაშვილი მოადგილე                                          

58 67 ნაირა ხარძეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
58 67 ლალი ფანცხავა კომისიის მდივანი                                  
58 67 დავითი ფირცხალავა კომისიის წევრი                                    
58 67 მაკა კოსტავა კომისიის წევრი                                    
58 67 ლია ლაცაბიძე კომისიის წევრი                                    
58 67 ნანა მისირელი კომისიის წევრი                                    
58 67 შორენა დანგაძე კომისიის წევრი                                    
58 67 მარინა კოპალეიშვილი კომისიის წევრი                                    
58 67 ამირანი ასათიანი კომისიის წევრი                                    
58 67 გაგა კაკოჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 67 ზაზა კაკოჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
58 67 პაატა ბუჭუხიშვილი მოადგილე                                          

59 1 მერაბ ნუცუბიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 1 ფერიდე გაბრავა კომისიის მდივანი                                  
59 1 თამარი კვინიკაძე კომისიის წევრი                                    
59 1 ქრისტინა ქერდეყაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 1 მზია ხურციძე კომისიის წევრი                                    
59 1 ნათია ქურციკიძე კომისიის წევრი                                    
59 1 გივი ოსკანოვი კომისიის წევრი                                    
59 1 ნათია დვალი კომისიის წევრი                                    
59 1 ნათია ბურჯანაძე კომისიის წევრი                                    
59 1 ნუგზარი გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
59 1 ზეინაბი ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
59 1 როზა რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
59 1 ხათუნა ბასილაძე მოადგილე                                          

59 2 ნანი გასვიანი კომისიის თავმჯდომარე                              



59 2 ირმა ბრეგვაძე კომისიის მდივანი                                  
59 2 სოფიო ბრეგვაძე კომისიის წევრი                                    
59 2 იური მახათაძე კომისიის წევრი                                    
59 2 გოჩა რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
59 2 გრიშა მანჯავიძე კომისიის წევრი                                    
59 2 ლია ქოჩიაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 2 ნატო ცარციძე კომისიის წევრი                                    
59 2 მაია ბურკაძე კომისიის წევრი                                    
59 2 ფატიმა ლოგუა კომისიის წევრი                                    
59 2 ბადრი ფორჩხიძე კომისიის წევრი                                    
59 2 ია ახობაძე მოადგილე                                          

59 3 თამაზი მახარეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 3 თამარი საპანაძე კომისიის მდივანი                                  
59 3 ლიკა კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
59 3 მარინე მატარაძე კომისიის წევრი                                    
59 3 ნათია შანიძე-ხურციძე კომისიის წევრი                                    
59 3 მამუკა ქაჯაია კომისიის წევრი                                    
59 3 მარინა სამინავა კომისიის წევრი                                    
59 3 ირინე ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
59 3 ბელა ზარნაძე კომისიის წევრი                                    
59 3 ირინე რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 3 ხათუნა ჭითავა კომისიის წევრი                                    
59 3 თამთა ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
59 3 მანანა ოჩხიკიძე მოადგილე                                          

59 4 კონსტანტინე თხელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 4 ნანა კობახიძე კომისიის მდივანი                                  
59 4 მაია ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
59 4 დავითი გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
59 4 ეკა ნემსაძე კომისიის წევრი                                    
59 4 ელგუჯა კუბლაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 4 მარინე კვიცარიძე კომისიის წევრი                                    
59 4 მაია მესხაძე კომისიის წევრი                                    
59 4 მარინე ათენოვი კომისიის წევრი                                    
59 4 მარინა იაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 4 სალომე ნერგაძე კომისიის წევრი                                    
59 4 ლაშა ჩიქოვანი მოადგილე                                          



59 5 ელიზა აბზიანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 5 მირანდა გაჩეჩილაძე კომისიის მდივანი                                  
59 5 ქეთევანი მახარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 5 მადინა უგლავა კომისიის წევრი                                    
59 5 თამარ გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
59 5 თამაზ ადეიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 5 ნინო სანიკიძე კომისიის წევრი                                    
59 5 თეონა ჯიშკარიანი კომისიის წევრი                                    
59 5 მარინე გოგია კომისიის წევრი                                    
59 5 დარეჯანი მაკასარაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 5 ნელი ჩაჩუა კომისიის წევრი                                    
59 5 ლელა ჩიკვაიძე კომისიის წევრი                                    

59 5 მზია
ინანეიშვილი-
კოპალიანი მოადგილე                                          

59 6 ლალი გოგისვანიძე კომისიის მდივანი                                  
59 6 ია მელიქაძე კომისიის წევრი                                    
59 6 ვიოლა ქუთათელაძე კომისიის წევრი                                    
59 6 თეიმურაზ კენჭოშვილი კომისიის წევრი                                    
59 6 ნუნუ გეგეშიძე კომისიის წევრი                                    
59 6 გიორგი სიკინჭალაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 6 ეკატერინე ტოროშელიძე კომისიის წევრი                                    
59 6 დავითი ბახტაძე კომისიის წევრი                                    
59 6 თენგიზი ონიანი კომისიის წევრი                                    
59 6 გიორგი რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
59 6 ჯემალი ხარატიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 6 გიორგი ქუთათელაძე მოადგილე                                          

59 7 ჟუჟუნა ბრეგაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 7 ლუიზა ასათიანი კომისიის მდივანი                                  
59 7 ხათუნა ხურციძე კომისიის წევრი                                    
59 7 ფატმანი ფირცხალავა კომისიის წევრი                                    
59 7 მარინე ჩიკვილაძე კომისიის წევრი                                    
59 7 ანა ნებიერიძე კომისიის წევრი                                    
59 7 ვიოლეტა ბანძელაძე კომისიის წევრი                                    
59 7 ნანა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
59 7 მარგალიტა ასათიანი კომისიის წევრი                                    
59 7 ხათუნა გაბადაძე კომისიის წევრი                                    
59 7 ზურაბ ოქროპილაშვილი კომისიის წევრი                                    



59 7 ნინო ჩხეტია კომისიის წევრი                                    
59 7 ბაბილინა ცხადაძე მოადგილე                                          

59 8 ავთანდილ ხუციშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 8 ლელა ასათიანი კომისიის მდივანი                                  
59 8 ანა ხეცაძე კომისიის წევრი                                    
59 8 შუქრი მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    
59 8 მადონა ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
59 8 რევაზ თევდორაძე კომისიის წევრი                                    
59 8 სალომე მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    
59 8 ლელა კიკვაძე კომისიის წევრი                                    
59 8 თამარ ბალანჩივაძე კომისიის წევრი                                    
59 8 ზაალი ჩარკვიანი კომისიის წევრი                                    
59 8 თამილა ხაჭაპურიძე კომისიის წევრი                                    
59 8 გიორგი კურტანიძე მოადგილე                                          

59 9 დავით თოქმაჯიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 9 ნინო ფურცხვანიძე კომისიის მდივანი                                  
59 9 გოგი დაუშვილი კომისიის წევრი                                    
59 9 მამუკა ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
59 9 მამუკა ტყეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 9 მანონი ზაქარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 9 მირზა ჩაკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
59 9 თამარ ხარაიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 9 შუქრი გოჩელაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 9 არჩილი დადუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 9 ირმა ოდიშარია კომისიის წევრი                                    
59 9 ია ბაღდავაძე მოადგილე                                          

59 10 ნინელი ბოჭოიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 10 ნელი ბეშკენაძე კომისიის მდივანი                                  
59 10 დავითი ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
59 10 ხათუნა ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
59 10 ეთერი კლდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 10 თამაზი ენდელაძე კომისიის წევრი                                    
59 10 მარინე ცაგარელი კომისიის წევრი                                    
59 10 ნინო მაღლაფერიძე კომისიის წევრი                                    
59 10 თორნიკე თოფურია კომისიის წევრი                                    
59 10 ელენე მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    



59 10 ხათუნა გაბრიჭიძე მოადგილე                                          

59 11 ზურაბ მარუაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 11 გულნაზი მსხვილიძე კომისიის მდივანი                                  
59 11 თორნიკე ცნობილაძე კომისიის წევრი                                    
59 11 ეკატერინე გვეტაძე კომისიის წევრი                                    
59 11 რამაზი ნემსაძე კომისიის წევრი                                    
59 11 დავითი სალდაძე კომისიის წევრი                                    
59 11 თეა ცხვარაძე კომისიის წევრი                                    
59 11 ავთანდილ ჯავახაძე კომისიის წევრი                                    
59 11 მარინა აბულაძე კომისიის წევრი                                    
59 11 გულნარა არსენიძე კომისიის წევრი                                    
59 11 ლამარა ჭარხალაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 11 გულნაზი ჭიქაბერიძე კომისიის წევრი                                    
59 11 რევაზი გვენეტაძე მოადგილე                                          

59 12 როსტომი ქუთათელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 12 მაია მიქაბერიძე კომისიის მდივანი                                  
59 12 ბექა ჯობავა კომისიის წევრი                                    
59 12 ნინო ამბროლაძე კომისიის წევრი                                    
59 12 ირმა ამირანაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 12 ქრისტინე მეძველია კომისიის წევრი                                    
59 12 ქეთევან სვინტრაძე კომისიის წევრი                                    
59 12 მანანა ადამაძე კომისიის წევრი                                    
59 12 ნანა გოჩელაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 12 თამილა სირბილაძე კომისიის წევრი                                    
59 12 თამარი ქოჩიაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 12 დალი ჭარხალაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 12 ზვიადი გორგოძე მოადგილე                                          

59 13 არინა ხუბაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 13 ანჟელა ჟანიო კომისიის მდივანი                                  
59 13 მერი კიკნაველიძე კომისიის წევრი                                    
59 13 ირაკლი მინაძე კომისიის წევრი                                    
59 13 რევაზ ჯანუაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 13 გელა მოსიძე კომისიის წევრი                                    
59 13 ანა კობახიძე კომისიის წევრი                                    
59 13 ნარგიზა ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
59 13 გიორგი რუსია კომისიის წევრი                                    



59 13 ლანა ღიბრაძე კომისიის წევრი                                    
59 13 სოფიკო დვალი მოადგილე                                          

59 14 მცინარა ჟორჟოლიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 14 ნანი ბაბუნაშვილი კომისიის მდივანი                                  
59 14 ანა მელაძე კომისიის წევრი                                    
59 14 გელა ბოგვერაძე კომისიის წევრი                                    
59 14 ნინო მარდალეიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 14 ნინო ჟორჟოლიანი კომისიის წევრი                                    
59 14 ერეკლე ბაჯაძე კომისიის წევრი                                    
59 14 მეგი ბიბიჩაძე კომისიის წევრი                                    
59 14 ქეთევანი გუდაძე კომისიის წევრი                                    
59 14 თამარი თავხელიძე კომისიის წევრი                                    
59 14 ნარგიზა კლდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 14 ნატო კუხიანიძე კომისიის წევრი                                    
59 14 შუქრი ბანძელაძე მოადგილე                                          

59 15 მაგული გიორგაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 15 მაია ხმელიძე კომისიის მდივანი                                  
59 15 ნიკა ტაბეშაძე კომისიის წევრი                                    

59 15 ავთანდილი ბასილაძე კომისიის წევრი                                    
59 15 ინგა კვირიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 15 მარინა ნუცუბიძე კომისიის წევრი                                    
59 15 მაკა კილაძე კომისიის წევრი                                    
59 15 დალი ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
59 15 ნესტანი არველაძე კომისიის წევრი                                    
59 15 ნანა დოლაბერიძე კომისიის წევრი                                    
59 15 ზეინაბ ხარაბაძე კომისიის წევრი                                    
59 15 მერაბი ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
59 15 ამირანი ჭაბუკიანი მოადგილე                                          

59 16 თეიმურაზი ერისთავი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 16 ირინე გრძელიძე კომისიის მდივანი                                  
59 16 ბექა ქოჩიაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 16 ინგა გვენეტაძე კომისიის წევრი                                    
59 16 გიორგი ოდილავაძე კომისიის წევრი                                    
59 16 შალვა ქებაძე კომისიის წევრი                                    
59 16 ზაირა რობაქიძე კომისიის წევრი                                    



59 16 ლია კოპალეიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 16 მამუკა მიქაბაძე კომისიის წევრი                                    
59 16 მზია სოფრომაძე კომისიის წევრი                                    
59 16 ლილი ცხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 16 ნესტანი ცხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 16 ზინა სულამანიძე მოადგილე                                          

59 17 ლელა სულაქველიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 17 ქეთევანი გოგიავა კომისიის მდივანი                                  
59 17 ავთანდილ გრძელიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 17 ვასილი არუთინაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 17 ელისო ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    

59 17 თეიმურაზი ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
59 17 დარეჯან ბარაბაძე კომისიის წევრი                                    
59 17 ნუნუ ბიბილეიშვილი კომისიის წევრი                                    

59 17 თეიმურაზი გვანცელაძე კომისიის წევრი                                    
59 17 ნინო დაშნიანი კომისიის წევრი                                    
59 17 მაია ესაიაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 17 ლარისა სამანიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 17 გიორგი ჩხეიძე მოადგილე                                          

59 18 მურთაზი ქორიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 18 თინათინი მაღლაფერიძე კომისიის მდივანი                                  
59 18 ნათია მამრიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 18 ლევანი ჯინჯიხაძე კომისიის წევრი                                    
59 18 მაგული ქათამიძე კომისიის წევრი                                    
59 18 ნინო ოქროჭელიძე კომისიის წევრი                                    
59 18 ირმა გრიგოლავა კომისიის წევრი                                    
59 18 ნიკოლოზი კობახიძე კომისიის წევრი                                    
59 18 ნანა ბიბიჩაძე კომისიის წევრი                                    
59 18 მადონა კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
59 18 ნანული მამრიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 18 მანანა სალაძე კომისიის წევრი                                    
59 18 ლოლა კირკიტაძე მოადგილე                                          

59 19 ნინო გიგაური კომისიის თავმჯდომარე                              
59 19 ხატია ბაღიშვილი კომისიის მდივანი                                  



59 19 სალომე ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
59 19 მარინე გაბრიაძე კომისიის წევრი                                    
59 19 ავთანდილ ამბროლაძე კომისიის წევრი                                    
59 19 რუსუდან ამბროლაძე კომისიის წევრი                                    
59 19 ინგა ჩაჩანიძე კომისიის წევრი                                    
59 19 გიორგი ლელაძე კომისიის წევრი                                    
59 19 ირაკლი ბასილაძე კომისიის წევრი                                    
59 19 ვიოლეტა მალაზონია კომისიის წევრი                                    
59 19 გიორგი ხვარეშია კომისიის წევრი                                    
59 19 ვერა ივანეიშვილი მოადგილე                                          

59 20 იზოლდა ჭირაქაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 20 ქეთევანი მუშკუდიანი კომისიის მდივანი                                  
59 20 სალომე გორგოძე კომისიის წევრი                                    
59 20 თამარი ხმელიძე კომისიის წევრი                                    
59 20 თორნიკე ძნელაძე კომისიის წევრი                                    
59 20 მაია გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
59 20 გია ამბროლაძე კომისიის წევრი                                    
59 20 ბუგლინი გუგავა კომისიის წევრი                                    
59 20 გულნარა ბუცხრიკიძე კომისიის წევრი                                    
59 20 ნინო გორდეზიანი კომისიის წევრი                                    
59 20 იზოლდა ქარქაშაძე კომისიის წევრი                                    
59 20 მანანა გვენეტაძე მოადგილე                                          

59 21 დავითი იობაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 21 თამარი მუშკუდიანი კომისიის მდივანი                                  
59 21 ნათია ცირეკიძე კომისიის წევრი                                    
59 21 ზანი გასვიანი კომისიის წევრი                                    
59 21 გიორგი აბესაძე კომისიის წევრი                                    
59 21 მაყვალა კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
59 21 მაია ვაჩიბერაძე კომისიის წევრი                                    
59 21 ეკა ფანჩულიძე კომისიის წევრი                                    
59 21 სოფიო ბობოხიძე კომისიის წევრი                                    
59 21 რიტა ლაღაძე კომისიის წევრი                                    
59 21 ნუგზარი სალაძე კომისიის წევრი                                    
59 21 ავთანდილ ღვინეფაძე კომისიის წევრი                                    
59 21 ნუნუ ლანჩავა მოადგილე                                          

59 22 მალვინა ლაღიძე კომისიის თავმჯდომარე                              



59 22 ნანა ქორიძე კომისიის მდივანი                                  
59 22 მირანდა ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
59 22 ხათუნა გაბუნია კომისიის წევრი                                    
59 22 დარეჯან ლილუაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 22 სალომე სირბილაძე კომისიის წევრი                                    
59 22 გურამი აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
59 22 ნუგზარი არსენიძე კომისიის წევრი                                    
59 22 მარინე ბასილაია კომისიის წევრი                                    
59 22 ლელა ბიბილეიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 22 გელა მერკვილაძე კომისიის წევრი                                    
59 22 ლია ფორჩხიძე კომისიის წევრი                                    
59 22 მანანა ასათიანი მოადგილე                                          

59 23 კონსტანტინე ობოლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 23 ნატალია სამანიშვილი კომისიის მდივანი                                  
59 23 ლაშა ლაშქარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 23 ანი რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
59 23 ანა დოლიძე კომისიის წევრი                                    
59 23 ზოია ბაღდავაძე კომისიის წევრი                                    
59 23 მაია გრძელიძე კომისიის წევრი                                    
59 23 ნესტანი ლაღიძე კომისიის წევრი                                    
59 23 თამაზი გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 23 ზურაბ კირკიტაძე კომისიის წევრი                                    
59 23 ნინო შეყრილაძე კომისიის წევრი                                    
59 23 ლაშა ოყრეშიძე მოადგილე                                          

59 24 ვარლამ მარგველაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 24 მზია ვარდანიძე კომისიის მდივანი                                  
59 24 თინათინი ჩაჩავა კომისიის წევრი                                    
59 24 ტარიელი კაკიტაძე კომისიის წევრი                                    
59 24 მზევინარი სალდაძე კომისიის წევრი                                    
59 24 ელგუჯა ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    
59 24 ნინო მდივნიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 24 ნუგზარი ხურციძე კომისიის წევრი                                    
59 24 იზა ბარდაველიძე კომისიის წევრი                                    
59 24 დიანა ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    
59 24 მარიამი ჯინჯოლია კომისიის წევრი                                    
59 24 ოთარი ჯუღელი კომისიის წევრი                                    
59 24 თამარი გაბუნია მოადგილე                                          



59 25 ია მინაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 25 ნანა რიჟამაძე კომისიის მდივანი                                  
59 25 იზო ძოწენიძე კომისიის წევრი                                    
59 25 მეგი ჯუღელი კომისიის წევრი                                    
59 25 კახა ჩინჩალაძე კომისიის წევრი                                    
59 25 იამზე ნებიერიძე კომისიის წევრი                                    
59 25 შორენა თვალოძე კომისიის წევრი                                    
59 25 მზია ბაზაძე კომისიის წევრი                                    
59 25 ნანა ბედიაშვილი კომისიის წევრი                                    

59 25 თამარ
გეგეჭკორი-
ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    

59 25 ცოტნე ტყაბლაძე კომისიის წევრი                                    
59 25 ინგა ქარქაშაძე კომისიის წევრი                                    
59 25 ნათელა ჩანქსელიანი მოადგილე                                          

59 26 ნანა კოხრეიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 26 თეა ნიკოლეიშვილი კომისიის მდივანი                                  
59 26 ზურაბ ესებუა კომისიის წევრი                                    
59 26 შორენა დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 26 ზაზა შალიკიანი კომისიის წევრი                                    
59 26 მამუკა რუსაძე კომისიის წევრი                                    
59 26 გიორგი კოსტავა კომისიის წევრი                                    
59 26 გოჩა მანაგაძე კომისიის წევრი                                    
59 26 დილარა ბაღათურია კომისიის წევრი                                    

59 26 ალექსანდრე კავთელაძე კომისიის წევრი                                    
59 26 ნათია მკერვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 26 მალვინა ჯიქიძე კომისიის წევრი                                    
59 26 ნატალია თავიდაშვილი მოადგილე                                          

59 27 მეგი ძოწენიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 27 ნინო ავალიანი კომისიის მდივანი                                  
59 27 რიტა ძიძიგური კომისიის წევრი                                    
59 27 ეკატერინე ჭიჭინაძე კომისიის წევრი                                    
59 27 მარინა ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
59 27 თამრიკო ბუცხრიკიძე კომისიის წევრი                                    
59 27 თინათინი ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
59 27 რევაზ ბრეგაძე კომისიის წევრი                                    



59 27 ზურაბი კვეტენაძე კომისიის წევრი                                    
59 27 მარინე მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
59 27 მირანდა წივწივაძე კომისიის წევრი                                    
59 27 იზა თევზაძე მოადგილე                                          

59 28 ქეთევანი თურმანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 28 ნინო ფოფხაძე კომისიის მდივანი                                  
59 28 თამარი გამრეკლიძე კომისიის წევრი                                    
59 28 თინათინ ადეიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 28 მარიამი ხვიჩია კომისიის წევრი                                    
59 28 თინათინი ნებიერიძე კომისიის წევრი                                    
59 28 ნანა უგულავა კომისიის წევრი                                    
59 28 მაია ხორავა კომისიის წევრი                                    
59 28 ლია კიკვაძე კომისიის წევრი                                    
59 28 სულხან სირბილაძე კომისიის წევრი                                    
59 28 აკაკი ჯინჯიხაძე კომისიის წევრი                                    
59 28 ნუნუ ბანძელაძე მოადგილე                                          

59 29 ნანა დვალი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 29 ხათუნა ხელაძე კომისიის მდივანი                                  
59 29 ანა შარაშიძე კომისიის წევრი                                    
59 29 ომარი ქელბაქიანი კომისიის წევრი                                    
59 29 გიორგი ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
59 29 იამზე ქვარიანი კომისიის წევრი                                    

59 29 ელისო ხეცურიანი-ქურციკიძე კომისიის წევრი                                    
59 29 ნინო მორჩაძე კომისიის წევრი                                    
59 29 თეონა ეფრემიძე კომისიის წევრი                                    
59 29 ნანა ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
59 29 თამთა მარგველაშვილი მოადგილე                                          

59 30 რუსუდანი გვენეტაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 30 თეა კვანტიძე კომისიის მდივანი                                  
59 30 გიორგი კობერიძე კომისიის წევრი                                    
59 30 თეა ჟღენტი კომისიის წევრი                                    
59 30 ინეზა გაბადაძე კომისიის წევრი                                    
59 30 ლეილა მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    
59 30 ია ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 30 ნატალია გვეტაძე კომისიის წევრი                                    



59 30 ბაია ბაინდურაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 30 ანზორ ქვარიანი კომისიის წევრი                                    
59 30 ნათია ჩუმაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 30 ციცინო ციბაძე კომისიის წევრი                                    
59 30 ნოდარი ქელბაქიანი მოადგილე                                          

59 31 ელგუჯა შალიკიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 31 ნანა მჭედლიძე კომისიის მდივანი                                  

59 31 ვლადიმერი სიბაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 31 მზია შველიძე კომისიის წევრი                                    
59 31 ლიანა კუდუხოვა კომისიის წევრი                                    
59 31 გიორგი ხუციძე კომისიის წევრი                                    
59 31 თამარი მანაგაძე კომისიის წევრი                                    
59 31 სალომე კაპჭელაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 31 სვეტლანა პატარიძე კომისიის წევრი                                    
59 31 მარინე რუხაია კომისიის წევრი                                    
59 31 ლაშა სიბაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 31 ია შვანგირაძე კომისიის წევრი                                    
59 31 თინათინი კერესელიძე მოადგილე                                          

59 32 გია მერკვილაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 32 მარინე მამალაძე კომისიის მდივანი                                  
59 32 ვლადიმერ ფილია კომისიის წევრი                                    
59 32 ლელა გოგრიჭიანი კომისიის წევრი                                    
59 32 მარინა გიორგიძე კომისიის წევრი                                    
59 32 ლელა აბშილავა კომისიის წევრი                                    
59 32 ირმა ირემაძე კომისიის წევრი                                    
59 32 ხათუნა მაღლაფერიძე კომისიის წევრი                                    
59 32 ავთანდილ ბანძელაძე კომისიის წევრი                                    
59 32 ნატალია ხალიანი კომისიის წევრი                                    
59 32 შამილი პაკელიანი მოადგილე                                          

59 33 ნაზი კვატაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 33 ნატო მამალაძე კომისიის მდივანი                                  
59 33 დავითი კაცაძე კომისიის წევრი                                    
59 33 ნათია ნონიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 33 რუსუდანი კახიძე კომისიის წევრი                                    
59 33 გიგა აბშილავა კომისიის წევრი                                    



59 33 აკაკი ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
59 33 იზოლდა გუგავა კომისიის წევრი                                    
59 33 მაია ბრეგაძე კომისიის წევრი                                    
59 33 მანანა დიდბარიძე კომისიის წევრი                                    
59 33 გივი მანაგაძე კომისიის წევრი                                    
59 33 იური ფარცვანია მოადგილე                                          

59 34 დარეჯან გოგელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 34 ანრი რობაქიძე კომისიის მდივანი                                  
59 34 ნანა ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
59 34 ლაშა ჟორჟოლიანი კომისიის წევრი                                    
59 34 ნათია ბედიაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 34 ლაშა ცირეკიძე კომისიის წევრი                                    
59 34 მანანა გვენეტაძე კომისიის წევრი                                    
59 34 ცარინა ცუცქირიძე კომისიის წევრი                                    
59 34 ნათია არღვლიანი კომისიის წევრი                                    
59 34 ვახტანგი თევდორაძე კომისიის წევრი                                    
59 34 რუსუდანი შალამბერიძე კომისიის წევრი                                    
59 34 ნინა ცინარიძე კომისიის წევრი                                    
59 34 ლერი კოპალიანი მოადგილე                                          

59 35 თინათინ გურგუჩიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 35 მარიამ გეგუჩაძე კომისიის მდივანი                                  
59 35 მაია ჭავჭანიძე კომისიის წევრი                                    
59 35 ფიქრია ტურაბელიძე კომისიის წევრი                                    
59 35 ნანი მანაგაძე კომისიის წევრი                                    
59 35 სოფიო სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
59 35 იზა სვანიძე კომისიის წევრი                                    
59 35 ელისო თვარაძე კომისიის წევრი                                    
59 35 ელენე ასათიანი კომისიის წევრი                                    
59 35 ბაქარი ფილია კომისიის წევრი                                    
59 35 ქეთევანი ჩხენკელი კომისიის წევრი                                    
59 35 მაია გიორგაძე მოადგილე                                          

59 36 გრიგოლი შალამბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 36 გვანცა გაბუნია კომისიის მდივანი                                  
59 36 ლევანი ოდილაძე კომისიის წევრი                                    
59 36 თინათინი დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 36 ჯუმბერი კინწურაშვილი კომისიის წევრი                                    



59 36 ირმა მაღრაძე კომისიის წევრი                                    
59 36 ლელა ხმელიძე კომისიის წევრი                                    
59 36 ფიქრია გორგოძე-ნემსაძე კომისიის წევრი                                    
59 36 ნინო გორგიძე კომისიის წევრი                                    
59 36 ია კიკოლიაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 36 მარინე ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
59 36 ნინო შანიძე კომისიის წევრი                                    
59 36 გურამი გოცირიძე მოადგილე                                          

59 37 ნინო გოგიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 37 თამარი შალამბერიძე კომისიის მდივანი                                  
59 37 თეონა ჩირგაძე კომისიის წევრი                                    
59 37 ინდირა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
59 37 დადაში აბზიანიძე კომისიის წევრი                                    
59 37 იზოლდა ქორიძე კომისიის წევრი                                    
59 37 ლალი ჩირგაძე კომისიის წევრი                                    
59 37 მარინა ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
59 37 ნატო გელოვანი კომისიის წევრი                                    
59 37 ნანა ტაბუცაძე კომისიის წევრი                                    
59 37 ესმა ასათიანი მოადგილე                                          

59 38 მეგი ჭეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 38 ხატია კენჭაძე კომისიის მდივანი                                  
59 38 ლანა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
59 38 ლეილა ცეცაძე კომისიის წევრი                                    
59 38 ნინო ჯავახაძე კომისიის წევრი                                    
59 38 თეა მორჩაძე კომისიის წევრი                                    
59 38 ლიანა მაღლაფერიძე კომისიის წევრი                                    
59 38 ინდირა ავალიანი კომისიის წევრი                                    
59 38 გუგული გახოკიძე კომისიის წევრი                                    
59 38 ლიკა დანგაძე კომისიის წევრი                                    
59 38 თეონა თოდაძე კომისიის წევრი                                    
59 38 ნორა უგლავა კომისიის წევრი                                    
59 38 თინათინი ნოზაძე მოადგილე                                          

59 39 ნინო კოსტავა კომისიის თავმჯდომარე                              
59 39 ციცინო მაღლაფერიძე კომისიის მდივანი                                  

59 39 თეიმურაზი გრიგოლაშვილი კომისიის წევრი                                    



59 39 მედეა სულაკაძე კომისიის წევრი                                    
59 39 მამუკა ფარჯიანი კომისიის წევრი                                    
59 39 მზია ბენდელიანი კომისიის წევრი                                    
59 39 ბერდია ეფაძე კომისიის წევრი                                    
59 39 ეთერი კვერნაძე კომისიის წევრი                                    
59 39 დავით დათიაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 39 მაია დარსაძე კომისიის წევრი                                    
59 39 ნიკოლოზი კაკაურიძე კომისიის წევრი                                    
59 39 ცისანა ჭოლაძე კომისიის წევრი                                    
59 39 ლეილა ნესოშვილი მოადგილე                                          

59 40 რობიზონი წინწკალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 40 კარლო კუხიანიძე კომისიის მდივანი                                  
59 40 დარეჯანი ჯოჯუა კომისიის წევრი                                    
59 40 მაია კვიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 40 თეკლა ფარჯიანი კომისიის წევრი                                    
59 40 მამუკა ბენიძე კომისიის წევრი                                    
59 40 დავითი გოგსაძე კომისიის წევრი                                    
59 40 მარინე ციბაძე კომისიის წევრი                                    
59 40 გიორგი გიგიაძე კომისიის წევრი                                    
59 40 ჯულიეტა კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    
59 40 ელენა რატიანი კომისიის წევრი                                    
59 40 ვიქტორი ჩაჩავა კომისიის წევრი                                    
59 40 ედიშერ კვირიკაძე მოადგილე                                          

59 41 ნარგიზა კინწურაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 41 ნინო არსენიძე კომისიის მდივანი                                  
59 41 ჯუმბერი კიბაბიძე კომისიის წევრი                                    
59 41 ნინო ჯავახია კომისიის წევრი                                    
59 41 ლია ოშხერელი კომისიის წევრი                                    
59 41 ირინე მურუსიძე კომისიის წევრი                                    
59 41 თენგიზ კაჭახიძე კომისიის წევრი                                    
59 41 თორნიკე გოგსაძე კომისიის წევრი                                    
59 41 მეგი სოფრომაძე კომისიის წევრი                                    
59 41 მაია უგრეხელიძე კომისიის წევრი                                    
59 41 გულნარა ნიკოლაძე მოადგილე                                          

59 42 ეთერი ფოფხაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 42 გულნარა ჩიხლაძე კომისიის მდივანი                                  



59 42 სვეტლანა ასათიანი კომისიის წევრი                                    
59 42 ლონდა კოხრეიძე კომისიის წევრი                                    
59 42 სოფიო ახალაძე კომისიის წევრი                                    
59 42 ბელა თავაძე კომისიის წევრი                                    
59 42 ნათია ედიბერიძე კომისიის წევრი                                    
59 42 ლაურა ტოროშელიძე კომისიის წევრი                                    
59 42 ნინო ბაქრაძე კომისიის წევრი                                    
59 42 თეიმურაზ ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    
59 42 მანანა ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
59 42 ვიტალი ხეცურიანი კომისიის წევრი                                    
59 42 ვერა თევდორაძე მოადგილე                                          

59 43 ირაკლი კინწურაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 43 ანჟელა კუჭავა კომისიის მდივანი                                  
59 43 მზევინარი შავგულიძე კომისიის წევრი                                    
59 43 ელისო სვანაძე კომისიის წევრი                                    
59 43 მარინა ფერაძე კომისიის წევრი                                    
59 43 ნოდარი ტოკვი კომისიის წევრი                                    
59 43 მარიამი ედიბერიძე კომისიის წევრი                                    
59 43 ნანა ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    
59 43 ფოთოლა ფრუიძე კომისიის წევრი                                    
59 43 ლიანა შარიქაძე კომისიის წევრი                                    
59 43 ვალენტინა ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
59 43 კობა კუხიანიძე მოადგილე                                          

59 44 გიორგი კვატაია კომისიის თავმჯდომარე                              
59 44 მაკა კოხოძე კომისიის მდივანი                                  
59 44 მარინა შავგულიძე კომისიის წევრი                                    
59 44 მარინა უგრეხელიძე კომისიის წევრი                                    
59 44 მალხაზ მესხორაძე კომისიის წევრი                                    
59 44 იამზე ჩირგაძე კომისიის წევრი                                    
59 44 გია ბერაძე კომისიის წევრი                                    
59 44 ირინე გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    

59 44 კონსტანტინე თოდაძე კომისიის წევრი                                    
59 44 მანანა მეძველია კომისიის წევრი                                    
59 44 სვეტლანა ჩოგოვაძე კომისიის წევრი                                    

59 44 ირაკლი ჩოგოვაძე-ნუცუბიძე კომისიის წევრი                                    



59 44 ლელა მიქელაძე მოადგილე                                          

59 45 მაია გორდაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 45 ზურაბ სვანიძე კომისიის მდივანი                                  
59 45 ლიდა რუსაძე კომისიის წევრი                                    
59 45 ნანა ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
59 45 ირინე ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
59 45 მაია სხვედიანი კომისიის წევრი                                    
59 45 იზა ხურციძე კომისიის წევრი                                    
59 45 ნათელა ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 45 დიმიტრი კვანტალიანი კომისიის წევრი                                    
59 45 დავითი ლექვინაძე კომისიის წევრი                                    
59 45 ნატალია ქუთათელაძე კომისიის წევრი                                    
59 45 მაია შალამბერიძე კომისიის წევრი                                    
59 45 იამზე მოწონელიძე მოადგილე                                          

59 46 მერაბი ბაბუნაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 46 ქეთევანი ჯანელიძე კომისიის მდივანი                                  
59 46 თამარი გელენიძე კომისიის წევრი                                    
59 46 მარიეტა ჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 46 გურამი ჯავახაძე კომისიის წევრი                                    
59 46 მადონა ფხაკაძე კომისიის წევრი                                    
59 46 ლელა ლევიძე კომისიის წევრი                                    
59 46 ინეზა ფხაკაძე კომისიის წევრი                                    
59 46 ნაზი ბენიძე კომისიის წევრი                                    
59 46 თამთა ქიმუცაძე კომისიის წევრი                                    
59 46 მანანა შალამბერიძე კომისიის წევრი                                    
59 46 მიშა ახვლედიანი მოადგილე                                          

59 47 მაია ჩხეიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 47 მარინე ბერეკაშვილი კომისიის მდივანი                                  
59 47 მელანო ლეონიძე კომისიის წევრი                                    
59 47 თამარი ქუთათელაძე კომისიის წევრი                                    
59 47 მაია ფერაძე კომისიის წევრი                                    
59 47 მანანა აკობიძე კომისიის წევრი                                    
59 47 აზა კბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 47 გივი ბაბუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 47 თამაზ გვანცელაძე კომისიის წევრი                                    
59 47 ლია ინასარიძე კომისიის წევრი                                    



59 47 ქეთევან მამფორია კომისიის წევრი                                    
59 47 ზაალი ჯამბურიძე კომისიის წევრი                                    
59 47 ნათელა კვიცარიძე მოადგილე                                          

59 48 მანანა ბერეკაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 48 ნანული ბოჭორიშვილი კომისიის მდივანი                                  
59 48 ქრისტინე ხვადაგიანი კომისიის წევრი                                    
59 48 ნინო სვანიძე კომისიის წევრი                                    
59 48 ირაკლი ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
59 48 ვასილი ჟორჟოლიანი კომისიის წევრი                                    
59 48 გიორგი ჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 48 მურთაზი ნოზაძე კომისიის წევრი                                    
59 48 მარიკა გოქაძე კომისიის წევრი                                    
59 48 მარინა ივანეიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 48 დიანა კოპაძე კომისიის წევრი                                    
59 48 ანა ტყეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 48 მზია ქავთარაძე მოადგილე                                          

59 49 რევაზ არველაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 49 ცისანა კობეშავიძე კომისიის მდივანი                                  
59 49 გულნარა ინასარიძე კომისიის წევრი                                    
59 49 ჟანა უგლავა კომისიის წევრი                                    
59 49 ნანა გოჩელაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 49 ქეთევან ქვაჩაკიძე კომისიის წევრი                                    
59 49 ივლიტა გოგუა კომისიის წევრი                                    
59 49 კობა იმედაძე კომისიის წევრი                                    
59 49 ირინე ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
59 49 მაგლო ჭანკოტაძე კომისიის წევრი                                    
59 49 ნესტანი ბუაძე მოადგილე                                          

59 50 ელისო გოლეთიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 50 ნინო კანჯარაძე კომისიის მდივანი                                  
59 50 ზინა ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
59 50 ნაილი იზორია კომისიის წევრი                                    
59 50 ქეთევანი ლაღაძე კომისიის წევრი                                    
59 50 მაია წერეთელი კომისიის წევრი                                    
59 50 ეკატერინე ჩხარტიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 50 ლია აბჟანდაძე კომისიის წევრი                                    
59 50 ცაბუ ადეიშვილი კომისიის წევრი                                    



59 50 ნარგიზა გეგელია კომისიის წევრი                                    
59 50 ცარუ ფერცულიანი კომისიის წევრი                                    
59 50 მაგდანა ჭოხონელიძე კომისიის წევრი                                    
59 50 ეკა სვანიძე მოადგილე                                          

59 51 ჯემალი სირბილაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 51 მარიკა მამრიკიშვილი კომისიის მდივანი                                  
59 51 ჯონდო ინასარიძე კომისიის წევრი                                    
59 51 ლია დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 51 უჩა ჩორგოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 51 მარინე არზიანი კომისიის წევრი                                    
59 51 მანონი გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
59 51 ლუნა ზარნაძე კომისიის წევრი                                    
59 51 ნანა დავითულიანი კომისიის წევრი                                    
59 51 სალომე კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
59 51 დალი მანაგაძე კომისიის წევრი                                    
59 51 მიხეილი ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
59 51 თამარი ჯიმშელეიშვილი მოადგილე                                          

59 52 ევა კვიტაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 52 სოფიკო ჩხენკელი კომისიის მდივანი                                  
59 52 სოფიო გაგოშიძე კომისიის წევრი                                    
59 52 მანანა ონიანი კომისიის წევრი                                    
59 52 ნინო დეისაძე კომისიის წევრი                                    
59 52 ია ჩოგოვაძე კომისიის წევრი                                    
59 52 თამაზი გორგასლიძე კომისიის წევრი                                    
59 52 ნატო ჩაჩხიანი კომისიის წევრი                                    
59 52 ლელა დათუსანი კომისიის წევრი                                    
59 52 ნანა ზაქარაია კომისიის წევრი                                    
59 52 ალეკო უგრეხელიძე კომისიის წევრი                                    
59 52 მაყვალა უგრეხელიძე კომისიის წევრი                                    
59 52 ედიშერი კაშმაძე მოადგილე                                          

59 53 ნინო მიმინოშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 53 ხათუნა ლანჩავა კომისიის მდივანი                                  
59 53 ტატიანა თევდორაძე კომისიის წევრი                                    
59 53 მარინე ონიანი კომისიის წევრი                                    
59 53 ნინო მირცხულავა კომისიის წევრი                                    
59 53 ნოდარი ლაღაძე კომისიის წევრი                                    



59 53 თამარი ნემსიწვერიძე კომისიის წევრი                                    
59 53 თალიკო ბენდელიანი კომისიის წევრი                                    
59 53 ეკატერინე ფერაძე კომისიის წევრი                                    
59 53 ნანა ფხაკაძე კომისიის წევრი                                    
59 53 ნათია ქვაჩახია კომისიის წევრი                                    
59 53 მარიამი ჭოლაძე კომისიის წევრი                                    
59 53 იზოლდა ინასარიძე მოადგილე                                          

59 54 ოთარი ჯავახაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 54 ანნა ფურცელაძე კომისიის მდივანი                                  
59 54 თამარი ხვედელიძე კომისიის წევრი                                    
59 54 მალხაზი ფოფხაძე კომისიის წევრი                                    
59 54 მერაბი გაგოშიძე კომისიის წევრი                                    
59 54 სოფიო გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
59 54 იამზე კიკვიძე კომისიის წევრი                                    
59 54 მაია უგლავა კომისიის წევრი                                    
59 54 თორნიკე კანაჩაძე კომისიის წევრი                                    
59 54 ნინო შალამბერიძე კომისიის წევრი                                    
59 54 შალვა ხვარეშია კომისიის წევრი                                    
59 54 მზევინარ ხვედელიძე კომისიის წევრი                                    
59 54 ნინო ტაბუცაძე მოადგილე                                          

59 55 ირმა კაპანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 55 ნათია კვარაცხელია კომისიის მდივანი                                  
59 55 ლევანი მარდალეიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 55 მაია მამრიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 55 ლია ცანავა კომისიის წევრი                                    
59 55 ნანა თევდორაძე კომისიის წევრი                                    
59 55 მაია ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
59 55 დარეჯან ფურცხვანიძე კომისიის წევრი                                    
59 55 ნინო მარდალეიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 55 ნათელა მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    

59 55 ნუნუ მიხელიძე-ოყრეშიძე კომისიის წევრი                                    
59 55 თამარი ფარცხალაძე კომისიის წევრი                                    
59 55 მთვარისა ზაუტაშვილი მოადგილე                                          

59 56 თეიმურაზი შაკინოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 56 მარინე ნიჟარაძე კომისიის მდივანი                                  



59 56 ლალი რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 56 გიორგი ასათიანი კომისიის წევრი                                    
59 56 გოჩა ბაბუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 56 ელისო ჩინჩალაძე კომისიის წევრი                                    
59 56 ფიქრია ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 56 თინა ჯოჯუა კომისიის წევრი                                    
59 56 თამარი გურეშიძე კომისიის წევრი                                    
59 56 ხათუნა ერემაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 56 ვენერა ფხაკაძე კომისიის წევრი                                    
59 56 გოჩა ჯვარშეიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 56 თემურ ჩაჩანიძე მოადგილე                                          

59 57 ირა გიორგობიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 57 ეთერი კაპანაძე კომისიის მდივანი                                  
59 57 სალომე ხარატიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 57 გია ხურციძე კომისიის წევრი                                    
59 57 ლუარა იზორია კომისიის წევრი                                    
59 57 ინა იურჩენკო კომისიის წევრი                                    
59 57 მანანა მიქაუტაძე კომისიის წევრი                                    
59 57 ეკა ზარნაძე კომისიის წევრი                                    
59 57 ქრისტინე სხირელი კომისიის წევრი                                    
59 57 მაია ხეცურიანი კომისიის წევრი                                    
59 57 თინათინი ჯინჭველაძე კომისიის წევრი                                    
59 57 ქეთევანი ბუაძე მოადგილე                                          

59 58 რეზო მახარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 58 მარიამ ხარაბაძე კომისიის მდივანი                                  
59 58 მარიკა კლდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 58 მიშა მოსეშვილი კომისიის წევრი                                    
59 58 დანვერი ლომინაძე კომისიის წევრი                                    
59 58 სოფიო დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 58 დემური ხუციძე კომისიის წევრი                                    

59 58 ალექსანდრე გოგავა კომისიის წევრი                                    
59 58 ნინო მახარაძე კომისიის წევრი                                    
59 58 ნინო შვანგირაძე კომისიის წევრი                                    
59 58 თამარა კვერნაძე მოადგილე                                          

59 59 დარეჯან ფურცხვანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              



59 59 თამთა ფხაკაძე კომისიის მდივანი                                  
59 59 შორენა ჭუმბურიძე კომისიის წევრი                                    
59 59 რამინ გაჩეჩილაძე კომისიის წევრი                                    
59 59 სალომე ხმელიძე კომისიის წევრი                                    
59 59 მადონა ბობოხიძე კომისიის წევრი                                    
59 59 ინგა რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 59 პაატა ხაჭაპურიძე კომისიის წევრი                                    
59 59 მეგი შალიკიანი კომისიის წევრი                                    
59 59 მაგული კოხრეიძე კომისიის წევრი                                    

59 59 თეიმურაზი მამრიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 59 ზურაბ ზაქარაია მოადგილე                                          

59 60 ავთანდილ ჩაკვეტაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 60 იამზე ჯურხაძე კომისიის მდივანი                                  
59 60 ელისო კეთილაძე კომისიის წევრი                                    
59 60 თინათინი სვანიძე კომისიის წევრი                                    
59 60 დავით ფხაკაძე კომისიის წევრი                                    
59 60 ირაკლი ქებულაძე კომისიის წევრი                                    
59 60 ნინო ქემოკლიძე კომისიის წევრი                                    
59 60 დემური ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
59 60 თამარი ბოჭოიძე კომისიის წევრი                                    
59 60 ნათელა კლდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 60 მანანა წიქრიძე კომისიის წევრი                                    
59 60 მაია ღვინიანიძე მოადგილე                                          

59 61 მაკა ოქროპილაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 61 აზა ქავთარია კომისიის მდივანი                                  
59 61 ნონა უბილავა კომისიის წევრი                                    
59 61 ქრისტინე ტარუღიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 61 ანა ბაბუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 61 თამარ გელენიძე კომისიის წევრი                                    
59 61 დემური კაკაურიძე კომისიის წევრი                                    
59 61 ლელა სიმსივე კომისიის წევრი                                    
59 61 ნანა მორჩაძე კომისიის წევრი                                    
59 61 ნესტანი სვანაძე კომისიის წევრი                                    
59 61 შორენა ქუთათელაძე კომისიის წევრი                                    
59 61 გიორგი კლდიაშვილი მოადგილე                                          



59 62 რამაზი ტყეშელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 62 მარინე ცინცაძე კომისიის მდივანი                                  
59 62 ნანი სვანიძე კომისიის წევრი                                    
59 62 მანანა ღონღაძე კომისიის წევრი                                    
59 62 თეა გაბიძაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 62 სალომე ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    
59 62 ონისე რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 62 თამილა ფურცხვანიძე კომისიის წევრი                                    
59 62 გრიგოლი ასათიანი კომისიის წევრი                                    
59 62 ილია ორმოცაძე კომისიის წევრი                                    
59 62 ლალი უშვერიძე კომისიის წევრი                                    
59 62 მიხეილ ჩარკვიანი კომისიის წევრი                                    
59 62 ოლეგი ახვლედიანი მოადგილე                                          

59 63 ავთანდილი ჭეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 63 ელისო ზვიადაძე კომისიის მდივანი                                  
59 63 ვერა ხელაძე კომისიის წევრი                                    
59 63 გელა ვაჩიბერაძე კომისიის წევრი                                    
59 63 მაკა ხუჯაძე კომისიის წევრი                                    
59 63 ლელა ჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 63 გიორგი რატიანი კომისიის წევრი                                    
59 63 ნანა ბლუაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 63 მარინე გაბუნია კომისიის წევრი                                    
59 63 ლანა ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    
59 63 მირზა ლიკლიკაძე კომისიის წევრი                                    
59 63 ლინდა ხელაძე კომისიის წევრი                                    
59 63 ომარ ზვიადაძე მოადგილე                                          

59 64 თეიმურაზ კვანტიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 64 ლელა შარაბიძე კომისიის მდივანი                                  
59 64 ანა შალამბერიძე კომისიის წევრი                                    
59 64 ნონა კობეშავიძე კომისიის წევრი                                    
59 64 ბესიკი დაშნიანი კომისიის წევრი                                    
59 64 დარეჯან ხუჯაძე კომისიის წევრი                                    
59 64 ლონდა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
59 64 ნინო დევიძე კომისიის წევრი                                    
59 64 თამთა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 64 კახა კენჭაძე კომისიის წევრი                                    



59 64 გულნარა კვენეტაძე კომისიის წევრი                                    
59 64 მზია ქოქოშვილი კომისიის წევრი                                    
59 64 მაგდანი გაბისიანი მოადგილე                                          

59 65 მარინა მოსეშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 65 ვალერიანი არსანიძე კომისიის მდივანი                                  
59 65 ელისო სიდიანი კომისიის წევრი                                    
59 65 ირმა დევდარიანი კომისიის წევრი                                    
59 65 ხათუნა გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
59 65 თამარი ქარსელაძე კომისიის წევრი                                    
59 65 ლელა ივანიაძე კომისიის წევრი                                    
59 65 მაია შანიძე კომისიის წევრი                                    
59 65 გულსუნდა ბენიძე კომისიის წევრი                                    
59 65 თეონა გეგენავა კომისიის წევრი                                    
59 65 მარიამ მინდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 65 ლანა პაკელიანი მოადგილე                                          

59 66 მანანა მარუაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 66 მედეა კლდიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
59 66 ნათია ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    
59 66 ხათუნა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    

59 66 ალექსანდრე კოპალიანი კომისიის წევრი                                    
59 66 გოჩა ძაგანია კომისიის წევრი                                    
59 66 მაია ლეთოდიანი კომისიის წევრი                                    
59 66 ედიშერ გოდუაძე კომისიის წევრი                                    
59 66 მადონა ხარზიანი კომისიის წევრი                                    
59 66 იზოლდა მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
59 66 ლეილა ოსეფაიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 66 ქეთევანი ხარაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 66 ქეთევანი მშვიდობაძე მოადგილე                                          

59 67 ამირან არწივიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 67 მანანა ნიქაბაძე კომისიის მდივანი                                  
59 67 იამზე კვიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 67 მარინა ლაღაძე კომისიის წევრი                                    
59 67 ლალი კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    
59 67 მარიამ მსხილაძე კომისიის წევრი                                    
59 67 თამარი ჯიმშელეიშვილი კომისიის წევრი                                    



59 67 ანა თორდუა კომისიის წევრი                                    
59 67 თამარი ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
59 67 ზურაბი სოხაძე კომისიის წევრი                                    
59 67 ლელა შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
59 67 ლევანი კოხრეიძე მოადგილე                                          

59 68 ცისანა ურთმელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 68 დალი კვესაძე კომისიის მდივანი                                  
59 68 ბექა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
59 68 ცირა ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 68 ლაშა ადამია კომისიის წევრი                                    
59 68 მურთაზ ხეცურიანი კომისიის წევრი                                    
59 68 ეკა ჯიბლაძე კომისიის წევრი                                    
59 68 გვანცა გორგასლიძე კომისიის წევრი                                    
59 68 გული გურჩიანი კომისიის წევრი                                    
59 68 ფატიმა გურჩიანი კომისიის წევრი                                    
59 68 გიორგი ვაჭარაძე კომისიის წევრი                                    
59 68 ეკა ხოჯავა კომისიის წევრი                                    
59 68 ლალი ნადირაძე მოადგილე                                          

59 69 დავით მინდიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 69 თამილა ჩხეტიანი კომისიის მდივანი                                  
59 69 თეონა შალამბერიძე კომისიის წევრი                                    
59 69 მირანდა ტყეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 69 ცირა სირაძე კომისიის წევრი                                    
59 69 თამაზ გუჯეჯიანი კომისიის წევრი                                    
59 69 ზვიადი ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
59 69 ნონა კლდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 69 ცირა ბობოხიძე კომისიის წევრი                                    
59 69 მზევინარი ვახტანგაძე კომისიის წევრი                                    
59 69 თეა სხულუხია კომისიის წევრი                                    
59 69 მადონა ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
59 69 ლამარა კენჭოშვილი მოადგილე                                          

59 70 ირმა ცხვიტავა კომისიის თავმჯდომარე                              
59 70 თამარი ხელაძე კომისიის მდივანი                                  
59 70 ოლია სანდუხაძე კომისიის წევრი                                    
59 70 შოთა ვეზდენიძე კომისიის წევრი                                    
59 70 ნათია რუხაძე კომისიის წევრი                                    



59 70 ნინო ჟორჟოლიანი კომისიის წევრი                                    
59 70 ცისანა მდინარაძე კომისიის წევრი                                    
59 70 ნინო ნუცუბიძე კომისიის წევრი                                    
59 70 თამარი ჩალხაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 70 თინა ჩანქსელიანი კომისიის წევრი                                    
59 70 ლელა კიბაბიძე მოადგილე                                          

59 71 ფრიდონ ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 71 ხათუნა კობახიძე კომისიის მდივანი                                  
59 71 მარეხი ბაქრაძე კომისიის წევრი                                    
59 71 მარიტა ტყეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 71 ნათელა ჭაფოძე კომისიის წევრი                                    
59 71 მარიამ რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
59 71 მაგული რუხაძე კომისიის წევრი                                    
59 71 ლელა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
59 71 თეა ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 71 ლილი ბრეგაძე კომისიის წევრი                                    
59 71 თამარა საფონოვა კომისიის წევრი                                    
59 71 თეონა უშვერიძე კომისიის წევრი                                    
59 71 შორენა კოსტავა მოადგილე                                          

59 72 რამაზი მდივნიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 72 ციური მიქიანი კომისიის მდივანი                                  
59 72 გიორგი კაკაურიძე კომისიის წევრი                                    
59 72 ქეთევან ჭყონია კომისიის წევრი                                    
59 72 ვლადიმერ ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
59 72 ლაშა გუბელაძე კომისიის წევრი                                    

59 72 ავთანდილი ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
59 72 დავით გაბრიაძე კომისიის წევრი                                    
59 72 დარეჯან გოგალაძე კომისიის წევრი                                    
59 72 ჯანიკო ნიკოლაძე კომისიის წევრი                                    
59 72 ირაკლი ჩალხაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 72 ნაირა ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
59 72 ზურაბ მორალიშვილი მოადგილე                                          

59 73 ზეინაბი ჩიხლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 73 ქრისტინე ჩიხლაძე კომისიის მდივანი                                  
59 73 ონისე წურწუმია კომისიის წევრი                                    



59 73 ნანა ხვიჩია კომისიის წევრი                                    
59 73 ედიშერი თევზაძე კომისიის წევრი                                    
59 73 ციური ჯანჯღავა კომისიის წევრი                                    
59 73 მზია თუთაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 73 თამარი გამეზარდაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 73 თამარი ბაძგარაძე კომისიის წევრი                                    
59 73 ნინო ვაჩაძე კომისიის წევრი                                    
59 73 ჟანა სვანიძე კომისიის წევრი                                    
59 73 ლელა ჩიტორელიძე კომისიის წევრი                                    
59 73 თინათინ მოსეშვილი მოადგილე                                          

59 74 თემური გოგისვანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 74 ლიანა კოვზაძე კომისიის მდივანი                                  
59 74 ნანა ფერაძე კომისიის წევრი                                    
59 74 ნარგიზა სვანიძე კომისიის წევრი                                    
59 74 ლია ხურციძე კომისიის წევრი                                    
59 74 ზურაბი ქაფიანიძე კომისიის წევრი                                    
59 74 ტარიელ მამარდაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 74 ეკატერინე მსხილაძე კომისიის წევრი                                    
59 74 ნატო გურული კომისიის წევრი                                    
59 74 მადონა მიქაძე კომისიის წევრი                                    
59 74 ირინა ჭურაძე კომისიის წევრი                                    
59 74 ფიქრია ხერხაძე კომისიის წევრი                                    
59 74 მალხაზი ბოჭოიძე მოადგილე                                          

59 75 ალიოშა ალავიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 75 ირმა კიკაბიძე კომისიის მდივანი                                  
59 75 თენგიზი მამასახლისი კომისიის წევრი                                    

59 75 ალექსანდრე კინწურაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 75 დავით მონიავა კომისიის წევრი                                    
59 75 ნინო რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 75 იოსები ბაბუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 75 ნანა რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 75 ჯანეტა აბრალავა კომისიის წევრი                                    
59 75 რიტა ბობოხიძე კომისიის წევრი                                    
59 75 ქრისტინე ლეჟავა კომისიის წევრი                                    
59 75 მარინე ნიქაბაძე კომისიის წევრი                                    
59 75 სოფიკო ხუროძე მოადგილე                                          



59 76 ინგა ტატურაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 76 გიორგი სიხარულიძე კომისიის მდივანი                                  
59 76 ნინო ბაბუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 76 ზინა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
59 76 ლელა მანდარია კომისიის წევრი                                    
59 76 მაია ქობულაძე კომისიის წევრი                                    
59 76 ცირა მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
59 76 ზიტა კუნჭულია კომისიის წევრი                                    
59 76 გიგა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 76 ნათია იობიძე კომისიის წევრი                                    
59 76 ნინო თამაზაშვილი მოადგილე                                          

59 77 ნინო ტატურაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 77 ლელა ჩიქვილაძე კომისიის მდივანი                                  
59 77 ხათუნა შენგელია კომისიის წევრი                                    
59 77 მანანა ჯალაღანია კომისიის წევრი                                    
59 77 სოფიკო აბესაძე კომისიის წევრი                                    
59 77 იზა ფერაძე კომისიის წევრი                                    
59 77 რევაზ ადეიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 77 ემზარი მსხილაძე კომისიის წევრი                                    
59 77 ქრისტინე გუგუციძე კომისიის წევრი                                    
59 77 ანგელინა ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    
59 77 თამარ რცხილაძე კომისიის წევრი                                    
59 77 მანანა წერეთელი კომისიის წევრი                                    
59 77 ხათუნა ლილუაშვილი მოადგილე                                          

59 78 მერი ფანცულაია კომისიის თავმჯდომარე                              
59 78 ნათია მანაგაძე კომისიის მდივანი                                  
59 78 ეკატერინე ღვალაძე კომისიის წევრი                                    
59 78 მზია გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
59 78 დავითი ბარდაველიძე კომისიის წევრი                                    
59 78 მაია ჟორჟოლიანი კომისიის წევრი                                    
59 78 ნაზი ნუცუბიძე კომისიის წევრი                                    
59 78 ბადრი კიკნაველიძე კომისიის წევრი                                    
59 78 თამარ არევაძე კომისიის წევრი                                    
59 78 ფიქრია გუმბერიძე კომისიის წევრი                                    
59 78 ნონა ონიანი კომისიის წევრი                                    
59 78 თამთა პერანიძე კომისიის წევრი                                    



59 78 მიმოზა ნანიკაშვილი მოადგილე                                          

59 79 ნატო ტეფნაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 79 თამარ ჭულუხაძე კომისიის მდივანი                                  
59 79 ქეთევანი ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
59 79 შორენა ყავრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 79 გიორგი კვიმსაძე კომისიის წევრი                                    
59 79 სოფიო ფერაძე კომისიის წევრი                                    
59 79 მამუკა ივანიაძე კომისიის წევრი                                    
59 79 ცისანა ჯოხიძე კომისიის წევრი                                    
59 79 მარიამი გოგია კომისიის წევრი                                    
59 79 გელა კლდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 79 ია ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
59 79 ნინო ცხადაძე კომისიის წევრი                                    
59 79 ნათია ადეიშვილი მოადგილე                                          

59 80 ცისანა ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 80 ქრისტინა აკიშბაია კომისიის მდივანი                                  
59 80 ლანა მანაგაძე კომისიის წევრი                                    
59 80 დარეჯან ტიკარაძე კომისიის წევრი                                    
59 80 ნატო კაცაძე კომისიის წევრი                                    
59 80 თამრიკო ფირცხალავა კომისიის წევრი                                    
59 80 მაია რუხაძე კომისიის წევრი                                    
59 80 მალხაზი გოგიავა კომისიის წევრი                                    
59 80 არჩილი გოგბერაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 80 სალომე მიქავა კომისიის წევრი                                    
59 80 მარინე რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
59 80 ლელა ხარშილაძე მოადგილე                                          

59 81 ინგა ბიბიჩაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 81 დავითი ურთმელიძე კომისიის მდივანი                                  
59 81 სოფიო მანაგაძე კომისიის წევრი                                    
59 81 მალვინა ბოჩიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 81 გიორგი ესტატიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 81 ლიკა ამბროლაძე კომისიის წევრი                                    
59 81 ნათია ჟორჟოლიანი კომისიის წევრი                                    
59 81 ნონა ბერაძე კომისიის წევრი                                    
59 81 მარიამი გედენიძე კომისიის წევრი                                    
59 81 სალომე მამრიკიშვილი კომისიის წევრი                                    



59 81 თამთა ნიბჩვიანი კომისიის წევრი                                    
59 81 ნესტანი ციბაძე კომისიის წევრი                                    
59 81 მეგი ბარათაშვილი მოადგილე                                          

59 82 მალხაზ მესხორაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 82 ანა ხურციძე კომისიის მდივანი                                  
59 82 მარიამი ხობუა კომისიის წევრი                                    
59 82 დარეჯანი ქუთათელაძე კომისიის წევრი                                    
59 82 გიორგი დარსაველიძე კომისიის წევრი                                    
59 82 ქეთევანი ქუფარაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 82 ნინო სტურუა კომისიის წევრი                                    
59 82 მაია ტოფაძე კომისიის წევრი                                    
59 82 ია ადამაძე კომისიის წევრი                                    
59 82 თამარი ლიკლიკაძე მოადგილე                                          

59 83 მურადი ხაჭაპურიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 83 მაგდა ხობუა კომისიის მდივანი                                  
59 83 არტემი გველებიანი კომისიის წევრი                                    
59 83 პაატა ბენიძე კომისიის წევრი                                    
59 83 თამარა შმაი კომისიის წევრი                                    
59 83 ირმა დათაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 83 ციცინო ბუაძე კომისიის წევრი                                    
59 83 ხათუნა ქარდავა კომისიის წევრი                                    
59 83 მიხეილი ბუხრაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 83 ინგა მაღლაფერიძე კომისიის წევრი                                    
59 83 თეონა ჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 83 თამთა ხაჭაპურიძე კომისიის წევრი                                    
59 83 ჟუჟუნა ოსეფაიშვილი მოადგილე                                          

59 84 ელეონორა ლელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 84 ლეილა ლეშკაშელი კომისიის მდივანი                                  
59 84 ირინე არდბელავა-მოსიავა კომისიის წევრი                                    
59 84 ნანა კვირკველია კომისიის წევრი                                    
59 84 ნინო ონიანი კომისიის წევრი                                    
59 84 მევლუდი გაბუნია კომისიის წევრი                                    
59 84 ბუჭუ ხუციძე კომისიის წევრი                                    
59 84 დავითი ხელაძე კომისიის წევრი                                    
59 84 გულისა არეშიძე-ქარდავა კომისიის წევრი                                    
59 84 ბადრი ბენდელიანი კომისიის წევრი                                    



59 84 ნანულ ეთერია კომისიის წევრი                                    
59 84 მალხაზ ქარდავა კომისიის წევრი                                    
59 84 ბორის ყოლბაია მოადგილე                                          

59 85 მარინე ასათიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 85 მარინე ეფაძე კომისიის მდივანი                                  
59 85 ეკა გოგუაძე კომისიის წევრი                                    
59 85 ლელა ბანძელაძე კომისიის წევრი                                    

59 85 ალექსანდრე ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    

59 85 თეიმურაზი სახელაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 85 ზურაბი არაქელიანი კომისიის წევრი                                    
59 85 ლელა კვირიკეიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 85 ეკატერინე ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
59 85 თამარი მაჭავარიანი კომისიის წევრი                                    
59 85 ფერიდე რიჟამაძე კომისიის წევრი                                    
59 85 ნათია ხალიჩავა კომისიის წევრი                                    
59 85 ნუნუ ქუთათელაძე მოადგილე                                          

59 86 თამაზი თავხელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 86 ასმათი ერისთავი კომისიის მდივანი                                  
59 86 მონიკა გარმელია კომისიის წევრი                                    
59 86 ცაგური ფორჩხიძე კომისიის წევრი                                    
59 86 მზია ხმელიძე კომისიის წევრი                                    
59 86 დავითი გედენიძე კომისიის წევრი                                    
59 86 თეა სიგუა კომისიის წევრი                                    
59 86 ნათელა დვალი კომისიის წევრი                                    
59 86 ზურაბი მარგველაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 86 ელენე მეფარიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 86 ხატია ონიანი კომისიის წევრი                                    
59 86 ინეზა ქვაჩაკიძე კომისიის წევრი                                    
59 86 გიორგი ხუჯაძე მოადგილე                                          

59 87 მავლინა ჩხეტიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 87 მარინე სულაკაძე კომისიის მდივანი                                  
59 87 ნათია გორგოძე კომისიის წევრი                                    
59 87 თამარი ზაუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 87 ირინე ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    



59 87 მაკა სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
59 87 ხათუნა არჩვაძე კომისიის წევრი                                    
59 87 მაკა უგულავა კომისიის წევრი                                    
59 87 თინა ერაძე კომისიის წევრი                                    
59 87 სალომე ზივზივაძე კომისიის წევრი                                    
59 87 თამარი ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
59 87 თეონა საბელაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 87 ნონა ეფრემიძე მოადგილე                                          

59 88 დავითი სვანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 88 მანანა გაგიშვილი კომისიის მდივანი                                  
59 88 ნინო სულაბერიძე კომისიის წევრი                                    
59 88 ბექა ფორჩხიძე კომისიის წევრი                                    
59 88 მარინა ცაავა კომისიის წევრი                                    
59 88 თემური ონიანი კომისიის წევრი                                    

59 88 ალექსანდრე კერესელიძე კომისიის წევრი                                    
59 88 ლალი მექვაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 88 ვახტანგ ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
59 88 ლავრენტი კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
59 88 ნათია სულაბერიძე კომისიის წევრი                                    
59 88 კარინა ყოლბაია კომისიის წევრი                                    
59 88 ლუიზა ბენიძე მოადგილე                                          

59 89 ვლადიმერი როხვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 89 სონია გიორგაძე კომისიის მდივანი                                  
59 89 ნინო კოხრეიძე კომისიის წევრი                                    
59 89 ლედი კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
59 89 ციცინო უგულავა კომისიის წევრი                                    
59 89 ნანა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 89 ნინო დანელია კომისიის წევრი                                    
59 89 მარინა გოდოლაძე კომისიის წევრი                                    
59 89 ელისო მსხვილიძე კომისიის წევრი                                    
59 89 ელისო სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
59 89 მარიამი ცხადაძე კომისიის წევრი                                    
59 89 თეიმურაზ დათიაშვილი მოადგილე                                          

59 90 თეა დადვანი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 90 თინათინ ჩიტეიშვილი კომისიის მდივანი                                  



59 90 ელისო ხუციძე კომისიის წევრი                                    
59 90 ნონა ქობულაძე კომისიის წევრი                                    
59 90 გიორგი ცაავა კომისიის წევრი                                    
59 90 სოფიო იამანიძე კომისიის წევრი                                    
59 90 თამაზ კოკაია კომისიის წევრი                                    
59 90 ხათუნა ბობოხიძე კომისიის წევრი                                    
59 90 ანა გოგიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 90 მაია ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
59 90 დარეჯანი ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
59 90 ნათია ნიშნიანიძე მოადგილე                                          

59 91 დავითი თედორაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 91 მარინე კალმახელიძე კომისიის მდივანი                                  
59 91 ნათია კაშია კომისიის წევრი                                    

59 91 ნაზიბროლა ნადირაძე კომისიის წევრი                                    
59 91 თეა ძოწენიძე კომისიის წევრი                                    

59 91 ლიუდმილა კილაძე კომისიის წევრი                                    
59 91 ლალი ბურჯანაძე კომისიის წევრი                                    
59 91 ელისო თომაევი კომისიის წევრი                                    
59 91 ელისო მარგველაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 91 ლელა სანაია კომისიის წევრი                                    
59 91 თამარი ჭულუხაძე კომისიის წევრი                                    
59 91 ვარდო უგლავა მოადგილე                                          

59 92 ეთერი კირკიტაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 92 ნათია გაბრიაძე კომისიის მდივანი                                  
59 92 ნატალია ლევიძე კომისიის წევრი                                    
59 92 ოთარი სიმსივე კომისიის წევრი                                    
59 92 ლამზირა ღვინჯილია კომისიის წევრი                                    
59 92 გრიგოლი ბასილაძე კომისიის წევრი                                    
59 92 ქეთევან ალავიძე კომისიის წევრი                                    
59 92 ნინო ლობჯანიძე კომისიის წევრი                                    
59 92 ლიანა ნოსელიძე კომისიის წევრი                                    
59 92 ლევანი სანაია კომისიის წევრი                                    
59 92 მარინე ღუდუშაური კომისიის წევრი                                    
59 92 ციცინო ჩაკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
59 92 ელგუჯა შვანგირაძე მოადგილე                                          



59 93 ამირანი გორდეზიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 93 სოფიო ცხვედიანი კომისიის მდივანი                                  
59 93 ნინო რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
59 93 ემა ძოწენიძე კომისიის წევრი                                    
59 93 შოთა შოთაძე კომისიის წევრი                                    
59 93 მედეია ტოფაძე კომისიის წევრი                                    
59 93 მაკა კაცაძე კომისიის წევრი                                    
59 93 მედეა ფარჯანაძე კომისიის წევრი                                    
59 93 მარინე ინასარიძე კომისიის წევრი                                    
59 93 ესმა კვანჭიანი კომისიის წევრი                                    
59 93 მარინა მერლანი კომისიის წევრი                                    
59 93 მარინე ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
59 93 ინგა ხუჯაძე მოადგილე                                          

59 94 იური მესირიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 94 ეკა სანიკიძე კომისიის მდივანი                                  
59 94 სალომე გიორგიძე კომისიის წევრი                                    
59 94 მაყვალა გოგსაძე კომისიის წევრი                                    
59 94 ზაური მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    
59 94 თამთა შალიკიანი კომისიის წევრი                                    
59 94 მაყვალა ტალახაძე კომისიის წევრი                                    
59 94 მზევინარი კალატოზი კომისიის წევრი                                    
59 94 ია ანდღულაძე კომისიის წევრი                                    
59 94 ოლღა დარჩია კომისიის წევრი                                    
59 94 ნინო ხიდაშელი კომისიის წევრი                                    
59 94 მამუკა ფრუიძე მოადგილე                                          

59 95 მარინე ზურაბიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 95 ილონა გორგოძე კომისიის მდივანი                                  
59 95 ნათია რევიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 95 ცირა ერქვანიძე კომისიის წევრი                                    
59 95 ამირან სვანაძე კომისიის წევრი                                    
59 95 მაკა მახარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 95 ლელა ხურციძე კომისიის წევრი                                    
59 95 კახი ხუჯაძე კომისიის წევრი                                    
59 95 მანანა მახარობლიძე კომისიის წევრი                                    
59 95 ლამზირა შოთაძე კომისიის წევრი                                    
59 95 დარეჯანი ნიქაბაძე მოადგილე                                          



59 96 მაია კახიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 96 თამარი გაჩეჩილაძე კომისიის მდივანი                                  
59 96 იზოლდა ჭილაძე კომისიის წევრი                                    
59 96 სალომე ხუბუტია კომისიის წევრი                                    
59 96 ნანული ტუღუში კომისიის წევრი                                    
59 96 ნანა გობიანი კომისიის წევრი                                    
59 96 შორენა ლომთაძე კომისიის წევრი                                    
59 96 კახა ენდელაძე კომისიის წევრი                                    
59 96 მანანა გოლეთიანი კომისიის წევრი                                    
59 96 მარინე უგრეხელიძე კომისიის წევრი                                    
59 96 მედეია გელოვანი მოადგილე                                          

59 97 ნანა სიდამონიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 97 მარინა კახიანი კომისიის მდივანი                                  
59 97 ირმა ფხაკაძე კომისიის წევრი                                    
59 97 მადონა ხაზარაძე კომისიის წევრი                                    
59 97 მარიამი ლომიძე კომისიის წევრი                                    
59 97 მზია შალამბერიძე კომისიის წევრი                                    
59 97 რამინი ასათიანი კომისიის წევრი                                    
59 97 ეკა ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
59 97 დარეჯან ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 97 იამზე დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 97 მზია მაჩიტიძე კომისიის წევრი                                    
59 97 მზია მახარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 97 შალვა სიორდია მოადგილე                                          

59 98 ამირან ჯოხაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 98 ბექა ახალაძე კომისიის მდივანი                                  
59 98 ლალი კბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 98 დავითი ტორაძე კომისიის წევრი                                    
59 98 მაია ბაღდავაძე კომისიის წევრი                                    
59 98 ემზარი აშვეთია კომისიის წევრი                                    
59 98 ფატმანი სინატაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 98 ფიქრია დევიძე კომისიის წევრი                                    
59 98 მანანა ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
59 98 ვასილ ენუქიძე კომისიის წევრი                                    
59 98 მერი მახარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 98 ავთანდილ ხორგუაშვილი მოადგილე                                          



59 99 გიორგი სოფრომაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 99 ჯულეტა ბერიძე კომისიის მდივანი                                  
59 99 ქრისტინე ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    

59 99 თეიმურაზი ბაღდავაძე კომისიის წევრი                                    
59 99 თინათინ ჯანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 99 ბესიკ ბენდელიანი კომისიის წევრი                                    
59 99 თამარი ხურციძე კომისიის წევრი                                    
59 99 რამაზ დვალი კომისიის წევრი                                    
59 99 რუსუდანი კოხრეიძე კომისიის წევრი                                    
59 99 დარეჯან ოგანეზოვა კომისიის წევრი                                    
59 99 ნაილი სახელაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 99 ნანა ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
59 99 მერაბი გიორგობიანი მოადგილე                                          

59 100 ვახტანგ ლომიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 100 ივანე მიქელთაძე კომისიის მდივანი                                  
59 100 ვაჟა ბუცხრიკიძე კომისიის წევრი                                    
59 100 რევაზი ზაქარაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 100 ვასილი ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
59 100 ანანო ციბაძე კომისიის წევრი                                    
59 100 ლელა ხურცილავა კომისიის წევრი                                    
59 100 გრიგოლ ბრეგაძე კომისიის წევრი                                    
59 100 ლია პერანიძე კომისიის წევრი                                    
59 100 ბადრი ჩაჩუა კომისიის წევრი                                    
59 100 გულნაზი წიქორიძე კომისიის წევრი                                    
59 100 იმედა ბექელაძე მოადგილე                                          

59 101 რევაზი რევიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 101 მადონა ჩიხლაძე კომისიის მდივანი                                  
59 101 ლალი ნიშნიანიძე კომისიის წევრი                                    
59 101 ირმა ფაიქიძე კომისიის წევრი                                    
59 101 თამარი ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
59 101 ნათელა ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
59 101 თეონა ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
59 101 სოფიო იობიძე კომისიის წევრი                                    
59 101 სალომე ზირაქაძე კომისიის წევრი                                    
59 101 ლიკა სუპატაშვილი კომისიის წევრი                                    



59 101 გოგოლა ჩემინავა კომისიის წევრი                                    
59 101 დავით ცხვარაძე კომისიის წევრი                                    
59 101 გრიგოლი რევიშვილი მოადგილე                                          

59 102 გულნარა იმედაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 102 თამარი დინგაშვილი კომისიის მდივანი                                  
59 102 სოფიკო ბარამია კომისიის წევრი                                    
59 102 გულთამზე სვანიძე კომისიის წევრი                                    
59 102 ნინო გენებაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 102 ქეთევან ხელაძე კომისიის წევრი                                    
59 102 ჯუმბერი კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
59 102 დიანა ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 102 ნინო გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
59 102 ანა თაბაგარი კომისიის წევრი                                    
59 102 გოჩა რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 102 მაკა ქიმაძე კომისიის წევრი                                    
59 102 გივი ამბროლაძე მოადგილე                                          

59 103 ნინო მინაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 103 მარია გრძელიძე კომისიის მდივანი                                  
59 103 პაატა გაგოშიძე კომისიის წევრი                                    
59 103 თამარი თურქია კომისიის წევრი                                    
59 103 გული არსენიძე კომისიის წევრი                                    
59 103 ბაბო ყუფარაძე კომისიის წევრი                                    
59 103 ირინე ძაძამია კომისიის წევრი                                    
59 103 თამარი დავითულიანი კომისიის წევრი                                    
59 103 ნანა ასათიანი კომისიის წევრი                                    
59 103 ლალი განუგრავა კომისიის წევრი                                    
59 103 გიორგი თაბაგარი კომისიის წევრი                                    
59 103 მერი კუხიანიძე კომისიის წევრი                                    
59 103 ელენე დემეტრაძე მოადგილე                                          

59 104 თამუნა კუჭუხიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 104 ლია სახელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
59 104 ნინო ჭედია კომისიის წევრი                                    
59 104 ლამზირა რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
59 104 ლიკა გვიშიანი კომისიის წევრი                                    
59 104 მარიანა კოტრიკაძე კომისიის წევრი                                    
59 104 რუსუდან გეგეშიძე კომისიის წევრი                                    



59 104 მაია აშოთია კომისიის წევრი                                    
59 104 ლელა ბანძელაძე კომისიის წევრი                                    
59 104 რუსუდან გიორგაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 104 ნატალია ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
59 104 თორნიკე ბიწაძე მოადგილე                                          

59 105 ოლეგი ჩიხლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 105 სოფიო თვალიაშვილი კომისიის მდივანი                                  

59 105 შორენა
გიორგობიანი-
მოსეშვილი კომისიის წევრი                                    

59 105 ხათუნა ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
59 105 ნარი ბელთაძე კომისიის წევრი                                    
59 105 ირინა ცინაძე კომისიის წევრი                                    
59 105 ერეკლე ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
59 105 ნანული ანდრიაძე კომისიის წევრი                                    
59 105 სოფიო გამრეკლიძე კომისიის წევრი                                    
59 105 რუსუდანი გვეტაძე კომისიის წევრი                                    
59 105 ინდირა მაჭავარიანი კომისიის წევრი                                    
59 105 ქეთო პაპიაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 105 ლაშა აბესაძე მოადგილე                                          

59 106 გურამი ფცქიალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 106 ზაზა ვაჩიბერაძე კომისიის მდივანი                                  
59 106 ლუბა ქუთათელაძე კომისიის წევრი                                    
59 106 თეონა ტორაძე კომისიის წევრი                                    
59 106 დარეჯანი მახარობლიძე კომისიის წევრი                                    
59 106 ნაზი ხუსკივაძე კომისიის წევრი                                    
59 106 ანა წიქარიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 106 ნინო ცინაძე კომისიის წევრი                                    
59 106 სულიკო გვენეტაძე კომისიის წევრი                                    
59 106 ქეთევან იოსებაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 106 ალბერტი სამადალაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 106 ელეონორა ქარსელაძე კომისიის წევრი                                    
59 106 ფატიმა გიორგაძე მოადგილე                                          

59 107 რუსუდან მახარეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 107 თეონა სვანაძე კომისიის მდივანი                                  
59 107 როზა უბირია კომისიის წევრი                                    
59 107 ნინო ჟორჟოლიანი კომისიის წევრი                                    



59 107 ილია დოგრაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 107 მადონა გაბეჩავა კომისიის წევრი                                    
59 107 მზია ბაბუნაშვილი კომისიის წევრი                                    

59 107 ხატია გულბიანი-ხაბულიანი კომისიის წევრი                                    
59 107 ნათია კამლაძე კომისიის წევრი                                    
59 107 ნონა მაჭავარიანი კომისიის წევრი                                    
59 107 ეკატერინე ნიჩბიანი კომისიის წევრი                                    
59 107 ირმა ნოსელიძე კომისიის წევრი                                    
59 107 ნანო თევდორაძე მოადგილე                                          

59 108 თამარ მოწონელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 108 ქრისტინე ბაბუნაშვილი კომისიის მდივანი                                  
59 108 ვახტანგ შარადენიძე კომისიის წევრი                                    
59 108 ნათია ჟორჟოლიანი კომისიის წევრი                                    

59 108 ალექსანდრე ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
59 108 ჟუჟუნა მამასახლისი კომისიის წევრი                                    
59 108 გიგა გურეშიძე კომისიის წევრი                                    
59 108 ნატო ხელაძე კომისიის წევრი                                    
59 108 ჟანა ნარეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 108 ქეთინო ნიკოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 108 მარინე ხუბლავა კომისიის წევრი                                    
59 108 თეონა ხურციძე კომისიის წევრი                                    
59 108 თეა მეშველიანი მოადგილე                                          

59 109 ინდირა ჩიხლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 109 მაკა გაჩეჩილაძე კომისიის მდივანი                                  
59 109 ელიზა მოსეშვილი კომისიის წევრი                                    
59 109 ანანო გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
59 109 მარინე შავგულიძე კომისიის წევრი                                    
59 109 ანული ფოფხაძე კომისიის წევრი                                    
59 109 ლილი ზახაროვა კომისიის წევრი                                    
59 109 თეა აბრამალაძე კომისიის წევრი                                    
59 109 ია იოსებაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 109 მარიკა კვატაშიძე კომისიის წევრი                                    
59 109 ნათია კინწურია კომისიის წევრი                                    
59 109 თამარი ჯანაძე კომისიის წევრი                                    
59 109 მუშნი გამრეკლიძე მოადგილე                                          



59 110 მათიკო ხურციძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 110 მარინე კეკენაძე კომისიის მდივანი                                  
59 110 რომანი ბზიკაძე კომისიის წევრი                                    
59 110 თამარი ბაბლუანი კომისიის წევრი                                    
59 110 მარეხი დადუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 110 მაია კიბორძალიძე კომისიის წევრი                                    
59 110 ეკა ლაღაძე კომისიის წევრი                                    
59 110 მარიამი ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 110 ნანა ოქროპილაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 110 ლიანა სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
59 110 მევლუდი ხანიდრავა კომისიის წევრი                                    
59 110 კახაბერ კვირკველია მოადგილე                                          

59 111 თამარ რეხვიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 111 ხათუნა კახიანი კომისიის მდივანი                                  
59 111 თეონა ციხელაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 111 ირმა ხუჯაძე კომისიის წევრი                                    
59 111 ნინო ქობულაძე კომისიის წევრი                                    
59 111 მამუკა მურუსიძე კომისიის წევრი                                    
59 111 ქეთო რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
59 111 ანჟელა დვალი კომისიის წევრი                                    
59 111 მარინე ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
59 111 ვენერა დვალი კომისიის წევრი                                    
59 111 გენადი კიკუტაძე კომისიის წევრი                                    
59 111 ნინო ჩხაპელია კომისიის წევრი                                    
59 111 პაატა გიორგაძე მოადგილე                                          

59 112 ემზარ სვანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 112 ლანა ხანთაძე კომისიის მდივანი                                  
59 112 ნინო მანაგაძე კომისიის წევრი                                    
59 112 გია მიქაუტაძე კომისიის წევრი                                    
59 112 დავითი ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
59 112 ინგა ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    
59 112 ელენე გეწაძე კომისიის წევრი                                    
59 112 სოფიკო ჭილაია კომისიის წევრი                                    
59 112 ნინო კერესელიძე კომისიის წევრი                                    
59 112 თეონა კუტივაძე კომისიის წევრი                                    
59 112 მაია მესხი კომისიის წევრი                                    



59 112 ნათია ჩხიროძე კომისიის წევრი                                    
59 112 ხათუნა ბანძელაძე მოადგილე                                          

59 113 მერაბი ნავაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 113 ზურაბი კაპატაძე კომისიის მდივანი                                  
59 113 ნათია ჯინჯოლია კომისიის წევრი                                    
59 113 თორნიკე სვანაძე კომისიის წევრი                                    
59 113 სოფიო ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    
59 113 მერი ონიანი კომისიის წევრი                                    
59 113 გოჩა წიქარიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 113 კახაბერი გურგენაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 113 ლია კაკურია კომისიის წევრი                                    
59 113 ნანა ლომსიანიძე კომისიის წევრი                                    
59 113 როლანდი შონია კომისიის წევრი                                    
59 113 თეონა ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    
59 113 ხათუნა გაბუნია მოადგილე                                          

59 114 თამარი სალდაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 114 სოფია ქომეთიანი კომისიის მდივანი                                  
59 114 მაკა ქარდავა კომისიის წევრი                                    
59 114 თამთა სულაბერიძე კომისიის წევრი                                    
59 114 ნინო გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
59 114 თეიმურაზ შავგულიძე კომისიის წევრი                                    
59 114 გელა ხმელიძე კომისიის წევრი                                    
59 114 ეკატერინე კაცაძე კომისიის წევრი                                    
59 114 ნანა ანდრიაძე კომისიის წევრი                                    
59 114 ნათელა გოგიავა კომისიის წევრი                                    
59 114 ჟანა კაკალაძე კომისიის წევრი                                    
59 114 მარიამი ნარეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 114 ლიკა გადილია მოადგილე                                          

59 115 გივი რეხვიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 115 მარიამ რობაქიძე კომისიის მდივანი                                  
59 115 სოფიო უგლავა კომისიის წევრი                                    
59 115 თამარი რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
59 115 ნოდარი ბუცხრიკიძე კომისიის წევრი                                    
59 115 ქალთამზე იამანიძე კომისიის წევრი                                    
59 115 ქეთევან კილაძე-ფხაკაძე კომისიის წევრი                                    
59 115 ანა ლეფსაია კომისიის წევრი                                    



59 115 ლელა მეფარიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 115 ნინო ორბელაძე კომისიის წევრი                                    
59 115 თეონა ჩიქვინიძე კომისიის წევრი                                    
59 115 ქეთევან ჯანგველაძე კომისიის წევრი                                    
59 115 თინათინი კაშმაძე მოადგილე                                          

59 116 გიული მუშკუდიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 116 ჟენია ბალანჩივაძე კომისიის მდივანი                                  
59 116 აკაკი ვაშაყმაძე კომისიის წევრი                                    
59 116 ლევანი ბანძელაძე კომისიის წევრი                                    
59 116 ნინო მეძმარიაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 116 მაკა ხოჯავა კომისიის წევრი                                    
59 116 დოდო ჩეჩელაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 116 სოფიო გვენეტაძე კომისიის წევრი                                    
59 116 მზია კბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 116 ლიანა კოტორაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 116 ხათუნა ლაღიძე კომისიის წევრი                                    
59 116 ბექა ჩაკვეტაძე კომისიის წევრი                                    
59 116 მაკა ინანეიშვილი მოადგილე                                          

59 117 ინგა კვანტალიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 117 კობა შავგულიძე კომისიის მდივანი                                  
59 117 მზია შიუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 117 თინათინი ფრუიძე კომისიის წევრი                                    
59 117 გურამი მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    
59 117 ციური მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
59 117 ანა მსხვილიძე კომისიის წევრი                                    
59 117 დალი სულაკაძე კომისიის წევრი                                    
59 117 ნანი გულბანი კომისიის წევრი                                    
59 117 ელენე გოზალიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 117 ნინო მარგველაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 117 ბესიკ სირბილაძე კომისიის წევრი                                    
59 117 გიორგი მაღრიანი მოადგილე                                          

59 118 ირინე ნიჟარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 118 რუსუდან მესხი კომისიის მდივანი                                  
59 118 ირაკლი გვალია კომისიის წევრი                                    
59 118 ნინო მამფორია კომისიის წევრი                                    
59 118 ირინე თოხაძე კომისიის წევრი                                    



59 118 ლილე ხიდაშელი კომისიის წევრი                                    
59 118 მანანა კობახიძე კომისიის წევრი                                    
59 118 ეკატერინე ხურციძე კომისიის წევრი                                    
59 118 ზაზა კილასონია კომისიის წევრი                                    
59 118 ინდირა კუბლაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 118 სალომე მაჩალაძე კომისიის წევრი                                    
59 118 მაკა ხვადაგიანი კომისიის წევრი                                    
59 118 ქეთინო იმედაძე მოადგილე                                          

59 119 ირინა თავაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 119 თეონა ხოჯავა კომისიის მდივანი                                  
59 119 ნინო თვალავაძე კომისიის წევრი                                    
59 119 კესო ვაშაყმაძე კომისიის წევრი                                    
59 119 ნელი ფხაკაძე კომისიის წევრი                                    
59 119 დარეჯან ჭითავა კომისიის წევრი                                    
59 119 თამარი მოსიავა კომისიის წევრი                                    
59 119 მაია მესხი კომისიის წევრი                                    
59 119 გულიზა ასათიანი კომისიის წევრი                                    
59 119 ნიკოლოზი დეისაძე კომისიის წევრი                                    
59 119 სალომე კაჭკაჭაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 119 შმაგი ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    
59 119 ელისაბედი რევიშვილი მოადგილე                                          

59 120 კარლო მაჭარაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
59 120 ინგა ჩაკვეტაძე კომისიის მდივანი                                  
59 120 დავითი კლდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 120 ქეთევან ფრუიძე კომისიის წევრი                                    
59 120 ნინო ასანიძე კომისიის წევრი                                    
59 120 თინათინი გოჩელაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 120 მარიამ ლოლაშვილი კომისიის წევრი                                    

59 120 თეიმურაზი ჩირგაძე კომისიის წევრი                                    
59 120 ავთანდილ კვიცარიძე კომისიის წევრი                                    
59 120 ანა კლდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 120 გიორგი კუჭუხიძე კომისიის წევრი                                    
59 120 ირაკლი სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
59 120 თამაზი ნიქაბაძე მოადგილე                                          

59 121 ედიშერ მიქაბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              



59 121 თამარი სოხაძე კომისიის მდივანი                                  
59 121 სალომე ჯავახაძე კომისიის წევრი                                    
59 121 სერგო კოსტავა კომისიის წევრი                                    
59 121 მაია გოზალიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 121 მირანდა ბობოხიძე კომისიის წევრი                                    
59 121 დოდო ვარდოსანიძე კომისიის წევრი                                    
59 121 მირანდა ტურაბელიძე კომისიის წევრი                                    
59 121 მანანა გერაძე კომისიის წევრი                                    
59 121 მაია მონიავა კომისიის წევრი                                    
59 121 ავთანდილ სინაურიძე კომისიის წევრი                                    
59 121 ნინო რუსაძე მოადგილე                                          

59 122 ეკატერინე გამყრელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 122 კახაბერი შვანგირაძე კომისიის მდივანი                                  
59 122 ნიკოლოზი სვანაძე კომისიის წევრი                                    
59 122 მირანდა კუბლაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 122 ინგა ლევიძე კომისიის წევრი                                    
59 122 ია გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
59 122 თეა ჯიქია კომისიის წევრი                                    
59 122 ნატო ჯულაყიძე კომისიის წევრი                                    
59 122 ირმა გვეტაძე კომისიის წევრი                                    
59 122 ირინე ისაკაძე კომისიის წევრი                                    
59 122 დარეჯან კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
59 122 იამზე ხმელიძე კომისიის წევრი                                    
59 122 უშანგი კირთაძე მოადგილე                                          

59 123 ზურაბ დეისაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 123 ნანა ჩიქოვანი კომისიის მდივანი                                  
59 123 ზურაბი ზურაბიანი კომისიის წევრი                                    
59 123 ირმა სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
59 123 გურამი ფერაძე კომისიის წევრი                                    
59 123 გიორგი სახელაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 123 მარინა ხეცურიანი კომისიის წევრი                                    
59 123 მარიამ მიქაუტაძე კომისიის წევრი                                    
59 123 მეგი გამთენაძე კომისიის წევრი                                    
59 123 ვიოლეტა გოგებაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 123 ელისო მანაგაძე კომისიის წევრი                                    
59 123 ვენერა ხაბურძანია კომისიის წევრი                                    
59 123 მადონა თოდუა მოადგილე                                          



59 124 დიმიტრი შარვაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 124 ანა გურეშიძე კომისიის მდივანი                                  
59 124 ბექა თევდორაძე კომისიის წევრი                                    
59 124 მადონა ფხაკაძე კომისიის წევრი                                    
59 124 ლეიზა ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    
59 124 ინგა სალდაძე კომისიის წევრი                                    
59 124 ნინო კუპრაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 124 ნინო ჟორჟოლიანი კომისიის წევრი                                    
59 124 ნესტანი ბანძელაძე კომისიის წევრი                                    
59 124 ტარიელი ნუცუბიძე კომისიის წევრი                                    
59 124 ია სეხნიაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 124 ლევანი ჭავჭანიძე კომისიის წევრი                                    
59 124 ნაირა სულაქველიძე მოადგილე                                          

59 125 ეთერი აბესაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 125 ლავრენტი მელქაძე კომისიის მდივანი                                  
59 125 ნინო ხარჩილავა კომისიის წევრი                                    
59 125 გიორგი კვიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
59 125 ვენერა სირაძე კომისიის წევრი                                    
59 125 თენგიზი მახვილაძე კომისიის წევრი                                    
59 125 თინა სიგუა კომისიის წევრი                                    
59 125 ირინე ალფაიძე კომისიის წევრი                                    
59 125 რუსუდანი კენჭაძე კომისიის წევრი                                    
59 125 ირინე კუხიანიძე კომისიის წევრი                                    
59 125 ლია მსხილაძე-კენჭაძე კომისიის წევრი                                    
59 125 სოფიო ჭავჭანიძე კომისიის წევრი                                    
59 125 ლალი ლომსიანიძე მოადგილე                                          

59 126 როინი მჟავანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 126 ნანა დოგრაშვილი კომისიის მდივანი                                  
59 126 გიორგი მამაგეიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 126 მარიამი მაჩალაძე კომისიის წევრი                                    
59 126 ეკატერინე ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
59 126 ენძელა ლაღაძე კომისიის წევრი                                    
59 126 მანანა ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
59 126 ირმა წულაძე კომისიის წევრი                                    
59 126 ნინო გულეიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 126 მარიკა მამაგეიშვილი კომისიის წევრი                                    



59 126 ნანა მკერვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 126 თეონა ხითარიშვილი კომისიის წევრი                                    
59 126 ვარლამი გორდულაძე მოადგილე                                          

59 127 ივანე კაპანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
59 127 ქრისტინა ფანცხავა კომისიის მდივანი                                  
59 127 ელენე ბერია კომისიის წევრი                                    
59 127 იზოლდა კვირიკაძე კომისიის წევრი                                    
59 127 ფიქრია ხუჯაძე კომისიის წევრი                                    
59 127 ნუგეშა ბუხაიძე კომისიის წევრი                                    
59 127 ლელა ტუკვაძე კომისიის წევრი                                    
59 127 როინ ჩალაძე კომისიის წევრი                                    
59 127 მარინე ასათიანი კომისიის წევრი                                    
59 127 სოფიო უჩაიძე კომისიის წევრი                                    
59 127 ბექა ხვარეშია კომისიის წევრი                                    
59 127 მზია მეძველია მოადგილე                                          

60 1 ქეთევან კვაჭანტირაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
60 1 ნონა ვადაჭკორია კომისიის მდივანი                                  
60 1 მაია როყვა კომისიის წევრი                                    
60 1 თამარ ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
60 1 ნატო თოიძე კომისიის წევრი                                    
60 1 ნინო ასლანიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 1 მარინა კიპაროიძე კომისიის წევრი                                    
60 1 თამარ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
60 1 ხათუნა გაგუა კომისიის წევრი                                    
60 1 ნანი ოშხერელი კომისიის წევრი                                    
60 1 მაია ჩოლაბარგია კომისიის წევრი                                    
60 1 ნატალია ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
60 1 მარინა ანდღულაძე მოადგილე                                          

60 2 ეკატერინე დარჩია კომისიის თავმჯდომარე                              
60 2 ნინო ქავთარაძე კომისიის მდივანი                                  
60 2 ვერა მიქატაძე კომისიის წევრი                                    
60 2 ანზორ ქუტიძე კომისიის წევრი                                    
60 2 იური მექვაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 2 თამარ მუმლაძე კომისიის წევრი                                    
60 2 ანი პეშკოვი კომისიის წევრი                                    
60 2 თეა ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    



60 2 მაია აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
60 2 მაკა ანდღულაძე კომისიის წევრი                                    
60 2 მარინე ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    
60 2 ცისანა ტუღუში კომისიის წევრი                                    
60 2 ხათუნა როყვა მოადგილე                                          

60 3 ნათელა ხვედელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
60 3 ეკა როყუა კომისიის მდივანი                                  

60 3 მზია წიტაიშვილი-ქურიძე კომისიის წევრი                                    
60 3 ნანი მამალაძე კომისიის წევრი                                    
60 3 ეკა პაპავა კომისიის წევრი                                    
60 3 გრამიტო მამინაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 3 ნანა მეხუზლა კომისიის წევრი                                    
60 3 ინგა სირაძე კომისიის წევრი                                    
60 3 მარინა გირკელიძე კომისიის წევრი                                    
60 3 ეკა გოგუაძე კომისიის წევრი                                    
60 3 ქეთევან კვაჭანტირაძე კომისიის წევრი                                    
60 3 ნანა კილაძე კომისიის წევრი                                    
60 3 ომარ ბაკურაძე მოადგილე                                          

60 4 მარინე ლომჯარია კომისიის თავმჯდომარე                              
60 4 ეკატერინე სურგულაძე კომისიის მდივანი                                  
60 4 მაია ურუშაძე კომისიის წევრი                                    
60 4 თამილა სირაძე კომისიის წევრი                                    
60 4 დავით აფხაზავა კომისიის წევრი                                    
60 4 ვახტანგ ტუღუში კომისიის წევრი                                    
60 4 მარინა დოლიძე კომისიის წევრი                                    
60 4 გოჩა ლომთათიძე კომისიის წევრი                                    
60 4 ლალი კობახიძე კომისიის წევრი                                    
60 4 დარეჯან მენაბდე კომისიის წევრი                                    
60 4 დარეჯან რუსიეშვილი კომისიის წევრი                                    
60 4 ვერა ჯაბუა კომისიის წევრი                                    
60 4 გიორგი ცხომელიძე მოადგილე                                          

60 5 მანანა ინწკირველი კომისიის თავმჯდომარე                              
60 5 იური დიდმანიძე კომისიის მდივანი                                  
60 5 თამილა სურგულაძე კომისიის წევრი                                    
60 5 ვლადიმერ მეგრელაძე კომისიის წევრი                                    



60 5 ხათუნა გაგუა კომისიის წევრი                                    
60 5 ნანა დეისაძე კომისიის წევრი                                    
60 5 ნანა ბენდელიანი კომისიის წევრი                                    
60 5 მანანა ინწკირველი კომისიის წევრი                                    
60 5 ნინო კვაჭანტირაძე კომისიის წევრი                                    
60 5 ნინო კილაძე კომისიის წევრი                                    
60 5 გიორგი ტუღუში კომისიის წევრი                                    
60 5 მაყვალა ღურჭუმელია კომისიის წევრი                                    
60 5 ნუგზარ მელუა მოადგილე                                          

60 6 თამარ კიღურაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
60 6 ნინო ზაქარიაძე კომისიის მდივანი                                  
60 6 ეკა ჯანიაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 6 მზია ებრალიძე კომისიის წევრი                                    
60 6 კახაბერ აბაშმაძე კომისიის წევრი                                    
60 6 გენადი კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
60 6 თამარ კუტუბიძე კომისიის წევრი                                    
60 6 მამისა გვეტაძე კომისიის წევრი                                    
60 6 ირმა გოგატაძე კომისიის წევრი                                    
60 6 მერცია შარაშენიძე კომისიის წევრი                                    
60 6 თეიმურაზ ჩავლეშვილი კომისიის წევრი                                    
60 6 ირმა ჭეფხოძე კომისიის წევრი                                    
60 6 მარინე კონტრიძე მოადგილე                                          

60 7 კობა მელუა კომისიის თავმჯდომარე                              
60 7 ნატო აროშიძე კომისიის მდივანი                                  
60 7 მარინა თოიძე კომისიის წევრი                                    
60 7 გიორგი ჩხარტიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 7 ლელა მამუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 7 ინგა ვასაძე კომისიის წევრი                                    
60 7 ნინო მეფარიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 7 ნათელა ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
60 7 მერაბ ზაქარიაძე კომისიის წევრი                                    
60 7 გრიგოლ კალანდარიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 7 ნოე სანადირაძე კომისიის წევრი                                    
60 7 რუსუდან სკამკოჩაიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 7 ნატო მუჯირი მოადგილე                                          

60 8 მარინა ნაკაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              



60 8 თამარ დოლიძე კომისიის მდივანი                                  
60 8 ნანა გურული კომისიის წევრი                                    
60 8 მამია გოგუაძე კომისიის წევრი                                    
60 8 ზაზა აბაშმაძე კომისიის წევრი                                    
60 8 ვლადიმერ გოგუაძე კომისიის წევრი                                    
60 8 მარინა ვაშალომიძე კომისიის წევრი                                    
60 8 გოჩა ჯაში კომისიის წევრი                                    
60 8 ხათუნა ბერაძე კომისიის წევრი                                    
60 8 მარინე დარჩია კომისიის წევრი                                    
60 8 მარინე მიმინოშვილი კომისიის წევრი                                    
60 8 ნატო ჩავლეშვილი კომისიის წევრი                                    
60 8 ლელა როყვა მოადგილე                                          

60 9 ანნა პაპავა კომისიის თავმჯდომარე                              
60 9 ირინა ანდღულაძე კომისიის მდივანი                                  
60 9 ნანი ლომაძე კომისიის წევრი                                    
60 9 ქეთევან ბაქანიძე კომისიის წევრი                                    
60 9 მაია ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
60 9 თებრონე კოტრიკაძე კომისიის წევრი                                    
60 9 სოფიკო ღლონტი კომისიის წევრი                                    
60 9 თამთა კორინთელი კომისიის წევრი                                    
60 9 ნინო გოგუაძე კომისიის წევრი                                    
60 9 ომარ დიდმანიძე კომისიის წევრი                                    
60 9 ნანა იარღანაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 9 ნადია ლომაძე კომისიის წევრი                                    
60 9 მანვერიტა მენაბდე მოადგილე                                          

60 10 დალი მიქაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
60 10 რუსუდან ჭყონია კომისიის მდივანი                                  
60 10 ირაკლი მიქაძე კომისიის წევრი                                    
60 10 თამარ შიოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 10 თენგიზ ჩხარტიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 10 თინათინ გეგია კომისიის წევრი                                    
60 10 ლალი ბელიქანიძე კომისიის წევრი                                    
60 10 სოზარი გულბიანი კომისიის წევრი                                    
60 10 მედეა ვაშალომიძე კომისიის წევრი                                    
60 10 დავით თოიძე კომისიის წევრი                                    
60 10 ნაზიკო მეგრელაძე კომისიის წევრი                                    
60 10 მარინა მოისწრაფეშვილი კომისიის წევრი                                    



60 10 ნაზიბროლა ჩავლეშვილი მოადგილე                                          

60 11 მერაბ ბაჯელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
60 11 თინა დოლიძე კომისიის მდივანი                                  
60 11 მაყვალა პატარაია კომისიის წევრი                                    
60 11 ლია კოტრიკაძე კომისიის წევრი                                    
60 11 ლია მდინარაძე კომისიის წევრი                                    
60 11 იანა ჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 11 იზოლდა ღამბაშიძე კომისიის წევრი                                    
60 11 ირაკლი ქინქლაძე კომისიის წევრი                                    
60 11 ხათუნა გუდავაძე კომისიის წევრი                                    
60 11 გური თავბერიძე კომისიის წევრი                                    

60 11 ლიუდმილა მელუა კომისიის წევრი                                    
60 11 თამარ ჩაგანავა კომისიის წევრი                                    
60 11 თამაზ თავდგირიძე მოადგილე                                          

60 12 თეა კიწმარიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
60 12 დოდო თავართქილაძე კომისიის მდივანი                                  
60 12 ნუგზარ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
60 12 ოთარ დეკანაძე კომისიის წევრი                                    
60 12 ელზა დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
60 12 დათუნა ჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 12 მანანა მამალაძე კომისიის წევრი                                    
60 12 თეონა ჩაფიძე კომისიის წევრი                                    
60 12 მაგული დარჩიძე კომისიის წევრი                                    
60 12 ირინა თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
60 12 ომარ ქამადაძე კომისიის წევრი                                    
60 12 ზორბეგი შარაშიძე კომისიის წევრი                                    
60 12 გელა ქანთარია მოადგილე                                          

60 13 გუგული საგინაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
60 13 თეონა ანთაძე კომისიის მდივანი                                  
60 13 რუსლან აბულაძე კომისიის წევრი                                    
60 13 ზურაბ კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    
60 13 ესე ჯაყელი კომისიის წევრი                                    
60 13 ნანა კვაჭანტირაძე კომისიის წევრი                                    
60 13 რევაზ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    



60 13 მანანა გურული კომისიის წევრი                                    
60 13 სერგო გოგრაჭაძე კომისიის წევრი                                    
60 13 რამაზ კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
60 13 შოთა კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    
60 13 როინ ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
60 13 მანანა სოლომონიძე მოადგილე                                          

60 14 ელენე იმნაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
60 14 იზოლდა გოგუაძე კომისიის მდივანი                                  
60 14 ნიაზ ნათაძე კომისიის წევრი                                    
60 14 ნინო კრავეიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 14 ლია შალამბერიძე კომისიის წევრი                                    
60 14 ლია კვაჭაძე კომისიის წევრი                                    
60 14 გურამ მაჩაიძე კომისიის წევრი                                    
60 14 გოჩა მდინარაძე კომისიის წევრი                                    
60 14 შოთა მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    
60 14 ანა მიშველიძე კომისიის წევრი                                    
60 14 გურამ მურვანიძე კომისიის წევრი                                    
60 14 ელზა ღუდუშაური კომისიის წევრი                                    
60 14 სოფია წირღვავა მოადგილე                                          

60 15 თამარ წერეთელი კომისიის თავმჯდომარე                              
60 15 ნანული თუაევ კომისიის მდივანი                                  
60 15 მარინა ჯალაღონია კომისიის წევრი                                    
60 15 კახაბერ გვარამაძე კომისიის წევრი                                    
60 15 რომან მარშანია კომისიის წევრი                                    
60 15 პაატა გუჯაბიძე კომისიის წევრი                                    
60 15 ზაზა თუაევი კომისიის წევრი                                    
60 15 გელა ბურჯანაძე კომისიის წევრი                                    
60 15 ხათუნა მახარაძე კომისიის წევრი                                    
60 15 ხათუნა რობაქიძე კომისიის წევრი                                    

60 15 ეკატერინე სააკაძე-დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 15 თამარი ჩხიტუნიძე კომისიის წევრი                                    
60 15 ლალი ჯაბუა მოადგილე                                          

60 16 რეჯებ ირემაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
60 16 მზია ვასაძე კომისიის მდივანი                                  
60 16 ხათუნა ანთაძე-გორგაძე კომისიის წევრი                                    



60 16 ჯემალ აბულაძე კომისიის წევრი                                    
60 16 ფატი კილაძე კომისიის წევრი                                    
60 16 ტარიელ ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
60 16 როინ თავდიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 16 ვაჟა ვანაძე კომისიის წევრი                                    
60 16 ტასიკო გასიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 16 ეკატერინა კიკვაძე კომისიის წევრი                                    
60 16 მარი პაპიაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 16 ბესიკ ჭახაძე კომისიის წევრი                                    
60 16 სულიკო ანთაძე მოადგილე                                          

60 17 იამზე ღლონტი კომისიის თავმჯდომარე                              
60 17 დარეჯან ნინიძე კომისიის მდივანი                                  
60 17 ლიდა გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
60 17 მალხაზ ნინიძე კომისიის წევრი                                    
60 17 დავით კიღურაძე კომისიის წევრი                                    
60 17 ქეთევან ხიმშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 17 თამარ ინწკირველი კომისიის წევრი                                    
60 17 მადონა ბერიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 17 მარინა გორდელაძე კომისიის წევრი                                    
60 17 გიგა დოლიძე კომისიის წევრი                                    
60 17 მაია მელუა კომისიის წევრი                                    
60 17 ხათუნა ქურასბედიანი კომისიის წევრი                                    
60 17 ნატო შანიძე მოადგილე                                          

60 18 ლიდა თედორაძე კომისიის თავმჯდომარე                              

60 18 ლიუდმილა კალანდაძე კომისიის მდივანი                                  
60 18 ლევან კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
60 18 ჯუმბერ ვაშალომიძე კომისიის წევრი                                    
60 18 ვალერიან მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
60 18 დოდო ხიმშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 18 რუსიკო ტრაპაიძე კომისიის წევრი                                    
60 18 დოდო მეგრელიძე კომისიის წევრი                                    
60 18 ოლია გვიბირიძე კომისიის წევრი                                    
60 18 ლანა მიმინოშვილი კომისიის წევრი                                    
60 18 ხათუნა ნიკოლაიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 18 ტარიელ სირაძე კომისიის წევრი                                    
60 18 თამარ კიკვაძე მოადგილე                                          



60 19 მერაბ მამულაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
60 19 ნინო დარჩია კომისიის მდივანი                                  
60 19 გიორგი სირაძე კომისიის წევრი                                    
60 19 ციცინო პაპავა კომისიის წევრი                                    
60 19 მერაბ კვაჭაძე კომისიის წევრი                                    
60 19 ავთანდილ პაპავა კომისიის წევრი                                    
60 19 ირაკლი ზაქარიაძე კომისიის წევრი                                    
60 19 დავით ჯალაღანია კომისიის წევრი                                    
60 19 ლანა დოლიძე კომისიის წევრი                                    

60 19 მაია სარიშვილი-ზაქარიაძე კომისიის წევრი                                    
60 19 ლალი ჩანქსელიანი კომისიის წევრი                                    
60 19 კობა ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
60 19 მურად პაპავა მოადგილე                                          

60 20 აზა გოგიბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
60 20 ნათია შათირიშვილი კომისიის მდივანი                                  
60 20 ლეილა ტუღუში კომისიის წევრი                                    
60 20 ზეინაბ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
60 20 შოთა მაჭავარიანი კომისიის წევრი                                    
60 20 ლელა ნაცვალაძე კომისიის წევრი                                    
60 20 ზურაბ შათირიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 20 ფიქრია კვაჭაძე კომისიის წევრი                                    
60 20 გიორგი ახალაძე კომისიის წევრი                                    
60 20 ნანა ბურჭულაძე კომისიის წევრი                                    
60 20 ეთერ მიქელაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 20 რამაზ ნაჭყეპია კომისიის წევრი                                    
60 20 რაისა ქონიაძე მოადგილე                                          

60 21 მერი ნადირიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
60 21 მარინა ჩხეიძე კომისიის მდივანი                                  
60 21 მზია დავითაძე კომისიის წევრი                                    
60 21 ბადრი ბაჯელიძე კომისიის წევრი                                    
60 21 ზვიად ანდღულაძე კომისიის წევრი                                    
60 21 ვახტანგი გოგოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 21 გრიგოლ ანდღულაძე კომისიის წევრი                                    
60 21 ეკატერინე არუსია კომისიის წევრი                                    
60 21 იზოლდა გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    



60 21 მიხეილ თენიეშვილი კომისიის წევრი                                    
60 21 თამარ მიქელაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 21 თინა სირაძე კომისიის წევრი                                    
60 21 დათო ბაჯელიძე მოადგილე                                          

60 22 ირმა ქასრაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
60 22 მანანა ნიკოლაშვილი კომისიის მდივანი                                  
60 22 ედვარდი სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
60 22 მარიამ ვადაჭკორია კომისიის წევრი                                    
60 22 ნინო კვირიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 22 ოთარ ცქვიტინიძე კომისიის წევრი                                    
60 22 დარინე ჟღენტი კომისიის წევრი                                    
60 22 ნარი მაჭავარიანი კომისიის წევრი                                    
60 22 ლეილა სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
60 22 მაია მამუკიძე კომისიის წევრი                                    
60 22 თეონა ფერცულიანი კომისიის წევრი                                    

60 22 ნაზიბროლა ცქვიტინიძე კომისიის წევრი                                    
60 22 ნუკრი ბანძელაძე მოადგილე                                          

60 23 ლია ქავთარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
60 23 ცისანა ჭიჭაყუა კომისიის მდივანი                                  
60 23 პეტრე გოგოტიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 23 გიორგი არობელიძე კომისიის წევრი                                    
60 23 ეკა სალუქვაძე კომისიის წევრი                                    
60 23 ნინო დოლიძე კომისიის წევრი                                    
60 23 მანანა ოსეფაიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 23 ცირა მდინარაძე კომისიის წევრი                                    
60 23 ზაზა ინარიძე კომისიის წევრი                                    
60 23 მზეონა კერესელიძე კომისიის წევრი                                    
60 23 ლელა ღლონტი კომისიის წევრი                                    
60 23 ირაკლი ჩავლეშვილი კომისიის წევრი                                    
60 23 ეკატერინე მარშანია მოადგილე                                          

60 24 თამაზ ქათამიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
60 24 ეკატერინა კომახიძე კომისიის მდივანი                                  

60 24 ალექსანდრე სეფისკვერაძე კომისიის წევრი                                    
60 24 ნაზი რატიანი კომისიის წევრი                                    



60 24 ზაურ არობელიძე კომისიის წევრი                                    
60 24 ხათუნა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
60 24 თამაზ ჟღენტი კომისიის წევრი                                    
60 24 ბელა ჯიშკარიანი კომისიის წევრი                                    
60 24 გური არობელიძე კომისიის წევრი                                    
60 24 აკაკი ბარამიძე კომისიის წევრი                                    
60 24 გიზო კიწმარიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 24 სიკო მეხუზლა კომისიის წევრი                                    
60 24 ბესიკ ღლონტი მოადგილე                                          

60 25 ზაირა გურაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
60 25 ნინო მახარაძე კომისიის მდივანი                                  
60 25 გიორგი ხუტულაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 25 მარიამ სკამკოჩაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 25 ნინო ვადაჭკორია კომისიის წევრი                                    
60 25 ოლეგ ბარამიძე კომისიის წევრი                                    
60 25 რაია ბოღლოციშვილი კომისიის წევრი                                    
60 25 ირმა სკამკოჩაიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 25 მაია ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
60 25 გურამ ღლონტი კომისიის წევრი                                    
60 25 ნათია შათირიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 25 მერი წასიძე კომისიის წევრი                                    
60 25 მიხეილ ხუჭუა მოადგილე                                          

60 26 თეონა თენიეშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
60 26 ხათუნა ღაჟონია კომისიის მდივანი                                  
60 26 მაია გოგუაძე კომისიის წევრი                                    
60 26 ხათუნა ჯიბლაძე კომისიის წევრი                                    
60 26 დავით ღაჟონია კომისიის წევრი                                    
60 26 მზია ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
60 26 ნუგზარ წეროძე კომისიის წევრი                                    
60 26 ინგა ღაჟონია კომისიის წევრი                                    
60 26 ლიდა ანდღულაძე კომისიის წევრი                                    
60 26 ირმა ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
60 26 ნატო ცხომელიძე კომისიის წევრი                                    
60 26 ვლადიმერ ხინთიბიძე კომისიის წევრი                                    
60 26 ნათია სალუქვაძე მოადგილე                                          

60 27 ციცინო მდინარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              



60 27 ჟულიეტა გოლიაძე კომისიის მდივანი                                  
60 27 ნინო გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 27 კახა ბუბუტეიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 27 მადონა ჯინჯიხაძე კომისიის წევრი                                    
60 27 გურამ მდინარაძე კომისიის წევრი                                    
60 27 მარინა გოლიაძე კომისიის წევრი                                    
60 27 ავთანდილ თხილაიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 27 ხატია გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
60 27 სუსანა გოლიაძე კომისიის წევრი                                    
60 27 ზინაიდა თავაძე კომისიის წევრი                                    
60 27 ნატო კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
60 27 ლილი ნიკოლაიშვილი მოადგილე                                          

60 28 ელიკო ანდღულაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
60 28 თამარ ინწკირველი კომისიის მდივანი                                  
60 28 მანანა კუპრაძე კომისიის წევრი                                    

60 28 კონსტანტინე კვაჭაძე კომისიის წევრი                                    
60 28 გენო მდინარაძე კომისიის წევრი                                    
60 28 დავით ფიფია კომისიის წევრი                                    
60 28 ლიანა მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    
60 28 თინათინ კვაჭანტირაძე კომისიის წევრი                                    
60 28 მარინა გოთუა კომისიის წევრი                                    
60 28 ნაირა კიკაჩეიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 28 ეთერი კიღურაძე კომისიის წევრი                                    
60 28 თინა სოსელია კომისიის წევრი                                    
60 28 ნატო გვარჯალაძე მოადგილე                                          

60 29 ნანული ხურციძე კომისიის თავმჯდომარე                              
60 29 ნანა ურუშაძე კომისიის მდივანი                                  
60 29 ირინა ივანიძე კომისიის წევრი                                    
60 29 ელზა სისაური კომისიის წევრი                                    
60 29 ზვიად სირაძე კომისიის წევრი                                    
60 29 ანა ბაბილოძე კომისიის წევრი                                    
60 29 არსენ კვაჭანტირაძე კომისიის წევრი                                    
60 29 გივი ბაჯელიძე კომისიის წევრი                                    
60 29 იური დანელია კომისიის წევრი                                    
60 29 ვერა ზოიძე კომისიის წევრი                                    
60 29 გია ხომერიკი კომისიის წევრი                                    



60 29 თემურ ხურციძე კომისიის წევრი                                    
60 29 ნონა ბაბილოძე მოადგილე                                          

60 30 ნოდარ სირაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
60 30 მაია ქუტიძე კომისიის მდივანი                                  
60 30 მარინა ყიფშიძე კომისიის წევრი                                    
60 30 ნათია ქუტიძე კომისიის წევრი                                    
60 30 გულნაზ ტუღუში კომისიის წევრი                                    
60 30 გურანდა კვაჭანტირაძე კომისიის წევრი                                    
60 30 მალხაზ აროშიძე კომისიის წევრი                                    
60 30 მანანა აროშიძე კომისიის წევრი                                    
60 30 ნატო ბაქანიძე კომისიის წევრი                                    
60 30 მამუკა გოთუა კომისიის წევრი                                    
60 30 გიორგი ფედროვი კომისიის წევრი                                    
60 30 გოგიტა ხიმშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 30 მარინა ხომერიკი მოადგილე                                          

60 31 ელგუჯა გოგორიკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
60 31 ქეთევან ცეცხლაძე კომისიის მდივანი                                  
60 31 ლია ურუშაძე კომისიის წევრი                                    
60 31 თინათინ გედენიძე კომისიის წევრი                                    
60 31 თამილა ანთიძე კომისიის წევრი                                    
60 31 ჯამბულათ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
60 31 მანანა მდინარაძე კომისიის წევრი                                    
60 31 ჟუჟუნა მურცხვალაძე კომისიის წევრი                                    
60 31 ელენე ვაშაყმაძე კომისიის წევრი                                    
60 31 ირაკლი კილაძე კომისიის წევრი                                    
60 31 ერეკლე ნარსია კომისიის წევრი                                    
60 31 სოფიკო ჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 31 გელა ვასაძე მოადგილე                                          

60 32 ტარიელ ჭელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
60 32 ლამარა დოლიძე კომისიის მდივანი                                  
60 32 ნინო კუტუბიძე კომისიის წევრი                                    
60 32 რუსუდან ქორიძე კომისიის წევრი                                    
60 32 ირმა ნოდია კომისიის წევრი                                    
60 32 დავით ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
60 32 ტარიელ შოვნაძე კომისიის წევრი                                    
60 32 ტარიელ რუსიეშვილი კომისიის წევრი                                    



60 32 გიორგი გოგორიკიძე კომისიის წევრი                                    
60 32 ლეილა ვაშაყმაძე კომისიის წევრი                                    
60 32 ეპიფანე ნარსია კომისიის წევრი                                    
60 32 ნონა რუსიეშვილი კომისიის წევრი                                    
60 32 ინგა კალანდარიშვილი მოადგილე                                          

60 33 ზვიად ჭანუყვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
60 33 შორენა ონიანი კომისიის მდივანი                                  
60 33 ინა თოიძე კომისიის წევრი                                    
60 33 რევაზ ჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 33 კობა მეფარიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 33 ბიძინა ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
60 33 ნატო ვასაძე კომისიის წევრი                                    
60 33 ლელა კომახიძე კომისიის წევრი                                    
60 33 ნუნუ თოიძე კომისიის წევრი                                    
60 33 ლია გუჯაბიძე კომისიის წევრი                                    
60 33 მარინა ვასაძე კომისიის წევრი                                    
60 33 შორენა ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
60 33 ოთარ ქობულაძე მოადგილე                                          

60 34 ხათუნა ღლონტი კომისიის თავმჯდომარე                              
60 34 დალი სამხარაძე კომისიის მდივანი                                  
60 34 ეკატერინე მგელაძე კომისიის წევრი                                    
60 34 ლანა ჟღენტი კომისიის წევრი                                    
60 34 ლალი კიკვაძე კომისიის წევრი                                    

60 34 კონსტანტინე დოლიძე კომისიის წევრი                                    
60 34 ნანა რუსიეშვილი კომისიის წევრი                                    
60 34 ნაზი ლომინაძე კომისიის წევრი                                    
60 34 ინგა ბერაძე კომისიის წევრი                                    
60 34 ციალა მგელაძე კომისიის წევრი                                    
60 34 ეკა სარიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 34 თეონა ხუროშვილი კომისიის წევრი                                    
60 34 ინგა ხინთიბიძე მოადგილე                                          

60 35 ომარ თავბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
60 35 ნინო მოისწრაფეშვილი კომისიის მდივანი                                  
60 35 იური გოგატაძე კომისიის წევრი                                    
60 35 სოფიკო ვასაძე კომისიის წევრი                                    



60 35 ლენა მოისწრაფეშვილი კომისიის წევრი                                    
60 35 მანანა თავდიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 35 ნონა ტუღუში კომისიის წევრი                                    
60 35 მანანა ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
60 35 ქრისტინე მოისწრაფეშვილი კომისიის წევრი                                    
60 35 მზევინარ მჟავია კომისიის წევრი                                    
60 35 ბადრი რუსიეშვილი კომისიის წევრი                                    
60 35 ნუკრი ცხომელიძე კომისიის წევრი                                    
60 35 დიომიდე მუჯირი მოადგილე                                          

60 36 ტარიელ ცერცვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
60 36 ანა ბაბილოძე კომისიის მდივანი                                  
60 36 თინა კეჭაყმაძე კომისიის წევრი                                    
60 36 მაია მაკასარაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 36 ლია კიკვაძე კომისიის წევრი                                    
60 36 ზურაბ კუპრაძე კომისიის წევრი                                    
60 36 ლელა აკობიძე კომისიის წევრი                                    
60 36 ირა მუჯირი კომისიის წევრი                                    
60 36 თამარი დეკანოიძე კომისიის წევრი                                    
60 36 თინა კოსტავა კომისიის წევრი                                    
60 36 ირმა სანიკიძე კომისიის წევრი                                    
60 36 გიზო ღლონტი კომისიის წევრი                                    
60 36 თინათინ ცერცვაძე მოადგილე                                          

60 37 გოჩა რუსიეშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
60 37 ქეთევან ღლონტი კომისიის მდივანი                                  
60 37 გელა ბურჯალიანი კომისიის წევრი                                    
60 37 გურამ მურვანიძე კომისიის წევრი                                    
60 37 შოთა მარშანია კომისიის წევრი                                    
60 37 ზურაბ თოიძე კომისიის წევრი                                    
60 37 მამია დევაძე კომისიის წევრი                                    
60 37 მარინე ბაქანიძე კომისიის წევრი                                    
60 37 ავთანდილ ეგნატიევი კომისიის წევრი                                    
60 37 გიორგი ლესელიძე კომისიის წევრი                                    
60 37 გულნაზ ლესელიძე კომისიის წევრი                                    
60 37 ნინო რუსიეშვილი კომისიის წევრი                                    
60 37 მიხეილ მიქატაძე მოადგილე                                          

60 38 ოთარ გაგუა კომისიის თავმჯდომარე                              



60 38 ფიქრია თალაკვაძე კომისიის მდივანი                                  
60 38 დიმიტრი შარაძე კომისიის წევრი                                    
60 38 ლია გუჯაბიძე კომისიის წევრი                                    
60 38 ნატო შონია კომისიის წევრი                                    
60 38 ბახვა ხიმშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 38 ნანა ხომერიკი კომისიის წევრი                                    
60 38 მადონა ტატანაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 38 აკაკი მგელაძე კომისიის წევრი                                    
60 38 ანტონ ნემსაძე კომისიის წევრი                                    
60 38 თემურ შავაძე კომისიის წევრი                                    
60 38 მარინე ძავაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 38 ტარიელ თავბერიძე მოადგილე                                          

60 39 ნოდარ წიტაიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
60 39 ნანა მეგრელიძე კომისიის მდივანი                                  
60 39 მზია ანდღულაძე კომისიის წევრი                                    
60 39 ლია ბარამიძე კომისიის წევრი                                    
60 39 თამარ ანდღულაძე კომისიის წევრი                                    
60 39 გიგლა ხაბულიანი კომისიის წევრი                                    
60 39 ჯიმშერ ეზიეშვილი კომისიის წევრი                                    
60 39 დავით სტეფანია კომისიის წევრი                                    
60 39 ჯუნისი კვასტიანი კომისიის წევრი                                    
60 39 მანანა დათუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 39 ივანე კიღურაძე კომისიის წევრი                                    
60 39 თამარ სტეფანია კომისიის წევრი                                    
60 39 გრიგოლ გოგიბერიძე მოადგილე                                          

60 40 გრიგოლ ხურციძე კომისიის თავმჯდომარე                              
60 40 ვენერა ზოიძე კომისიის მდივანი                                  
60 40 ავთანდილ შეყილაძე კომისიის წევრი                                    
60 40 თამარ ლაბაძე კომისიის წევრი                                    
60 40 შორენა მჟავია კომისიის წევრი                                    
60 40 ავთანდილ თოიძე კომისიის წევრი                                    
60 40 შოთა ინწკირველი კომისიის წევრი                                    
60 40 მარინა ოსეფაიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 40 შორენა მენაბდე კომისიის წევრი                                    
60 40 ინეზა კეკელიძე კომისიის წევრი                                    
60 40 ლიდა კუტუბიძე კომისიის წევრი                                    
60 40 მაიზერ ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    



60 40 ნადეჟდა მაქსიმოვა მოადგილე                                          

60 41 გელა ნაკაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
60 41 მზევინარ ნადირიძე კომისიის მდივანი                                  
60 41 ეკა ცხადაძე კომისიის წევრი                                    
60 41 იამზე ჩავლეშვილი კომისიის წევრი                                    
60 41 ნინო თარგამაძე კომისიის წევრი                                    
60 41 ნათია ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
60 41 ია ბაჯელიძე კომისიის წევრი                                    
60 41 ზინა ივანაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 41 მანანა ასანიძე კომისიის წევრი                                    
60 41 ნონა მამალაძე კომისიის წევრი                                    
60 41 ქრისტინე ნიკოლაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 41 ბადრი ნიშნიანიძე კომისიის წევრი                                    
60 41 ფრიდონ ფერაძე მოადგილე                                          

60 42 გიგა ხომერიკი კომისიის თავმჯდომარე                              
60 42 მარინა ჭიღლაძე კომისიის მდივანი                                  
60 42 ნინო ზოიძე კომისიის წევრი                                    
60 42 მარინე იმნაძე კომისიის წევრი                                    
60 42 ნინა გობრონიძე კომისიის წევრი                                    
60 42 თეიმურაზ თავაძე კომისიის წევრი                                    
60 42 ნიკოლოზ ტუღუში კომისიის წევრი                                    
60 42 ზურაბ გოგოტიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 42 ნათელა გოლუბიანი კომისიის წევრი                                    
60 42 ზვიად ლომინაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 42 შალვა ნაკაიძე კომისიის წევრი                                    
60 42 რიმა შარაშანიძე კომისიის წევრი                                    
60 42 ნინო თავაძე მოადგილე                                          

60 43 ნარგიზი ჩიჩილოვი კომისიის თავმჯდომარე                              
60 43 მანანა ჯახუტაშვილი კომისიის მდივანი                                  
60 43 ლატავრა მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
60 43 მაია მამალაძე კომისიის წევრი                                    
60 43 დავით ენდელაძე კომისიის წევრი                                    
60 43 დიმიტრი გუდაძე კომისიის წევრი                                    
60 43 სვეტლანა ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
60 43 მარინა ტუღუში კომისიის წევრი                                    
60 43 მზია მექვაბიშვილი კომისიის წევრი                                    



60 43 მინერი ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
60 43 ნათია ხინთიბიძე კომისიის წევრი                                    
60 43 ლალი ჯაველიძე კომისიის წევრი                                    
60 43 მარინა ცერცვაძე მოადგილე                                          

60 44 ზვიად როყუა კომისიის თავმჯდომარე                              
60 44 მაია გაჩეჩილაძე კომისიის მდივანი                                  
60 44 ედიშერ ზაქარიაძე კომისიის წევრი                                    
60 44 პაატა მგელაძე კომისიის წევრი                                    
60 44 ლია ქილიფთარი კომისიის წევრი                                    
60 44 ლალი გოგუაძე კომისიის წევრი                                    
60 44 გიორგი კილაძე კომისიის წევრი                                    
60 44 მარინა დარჩია კომისიის წევრი                                    
60 44 ლაშა ზაქარიაძე კომისიის წევრი                                    
60 44 მარინა ტუღუში კომისიის წევრი                                    
60 44 ნუგზარ ღლონტი კომისიის წევრი                                    
60 44 მურმან ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
60 44 ნანული მეგრელიშვილი მოადგილე                                          

60 45 გივი გიორგაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
60 45 ვარდენ ტოროშელიძე კომისიის მდივანი                                  
60 45 შალვა ბურჭულაძე კომისიის წევრი                                    
60 45 იზა ბიწაძე კომისიის წევრი                                    
60 45 ია მიმინოშვილი კომისიის წევრი                                    
60 45 ნია დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
60 45 რუსუდან ხვინგია კომისიის წევრი                                    
60 45 ნუნუ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
60 45 გვანცა აბაშმაძე კომისიის წევრი                                    
60 45 ლალი აბაშმაძე კომისიის წევრი                                    
60 45 ლელა ტრაპაიძე კომისიის წევრი                                    
60 45 ნათელა ხვინგია კომისიის წევრი                                    
60 45 სულიკო დუმბაძე მოადგილე                                          

60 46 ამირან ბურჭულაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
60 46 მარინე ჩიტაშვილი კომისიის მდივანი                                  
60 46 თამარ დადუნაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 46 სალომე გაბედავა კომისიის წევრი                                    
60 46 ნელი კუკულაძე კომისიის წევრი                                    
60 46 გოჩა გაბედავა კომისიის წევრი                                    



60 46 ნინელი ბურჭულაძე კომისიის წევრი                                    
60 46 ეთერ სეფერთელაძე კომისიის წევრი                                    
60 46 ლეილა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
60 46 ნიკა ბურჭულაძე კომისიის წევრი                                    
60 46 ნინო გვარჯალაძე კომისიის წევრი                                    
60 46 შორენა მენაბდე კომისიის წევრი                                    
60 46 ციცინო გირკელიძე მოადგილე                                          

60 47 ნანი
ჯახუტაიშვილი-
გოგელია კომისიის თავმჯდომარე                              

60 47 მარინე ბურჭულაძე კომისიის მდივანი                                  
60 47 ზაზა ვადაჭკორია კომისიის წევრი                                    
60 47 ანა არობელიძე კომისიის წევრი                                    
60 47 ლია ძიძიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 47 მარიამ არობელიძე კომისიის წევრი                                    
60 47 ნინო ხუხუნაიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 47 ავთანდილ ლომჯარია კომისიის წევრი                                    
60 47 მარინა გეგიაძე კომისიის წევრი                                    
60 47 ნანა ანდღულაძე კომისიის წევრი                                    
60 47 ნუგზარი კეჭაყმაძე კომისიის წევრი                                    
60 47 ნონა სულამანიძე კომისიის წევრი                                    
60 47 ეკატერინე ერქომაიშვილი მოადგილე                                          

60 48 ეკატერინე ხომერიკი კომისიის თავმჯდომარე                              
60 48 სოფიკო ეფრიკიან კომისიის მდივანი                                  
60 48 ლელა მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
60 48 ზურაბ კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
60 48 გოგოლა ხომერიკი კომისიის წევრი                                    
60 48 ნატალია ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
60 48 ნანა ეფრიკიან კომისიის წევრი                                    
60 48 ინგა ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
60 48 ნონა ქადიეშვილი კომისიის წევრი                                    
60 48 ციცინო ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
60 48 ნაზი მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 48 გოჩა ქადიეშვილი კომისიის წევრი                                    
60 48 მარინე დუმბაძე მოადგილე                                          

60 49 შოთა კვაჭანტირაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
60 49 ლელა კალანდაძე კომისიის მდივანი                                  
60 49 ემზარ ხარჩილაძე კომისიის წევრი                                    



60 49 მერაბ დარჩია კომისიის წევრი                                    
60 49 მანანა აბულაძე კომისიის წევრი                                    
60 49 სოფიო ხომერიკი კომისიის წევრი                                    
60 49 ხათუნა კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
60 49 ნინო კვაჭანტირაძე კომისიის წევრი                                    
60 49 გულსუნდა დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
60 49 ნონა ნიკოლაიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 49 ციური ურუშაძე კომისიის წევრი                                    
60 49 დალი ჭაკნელიძე კომისიის წევრი                                    
60 49 აივენგო მამფორია მოადგილე                                          

60 50 თინა მემარნიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
60 50 მაია თვალაბეიშვილი კომისიის მდივანი                                  
60 50 დავით მენაბდე კომისიის წევრი                                    
60 50 ილია ჟღენტი კომისიის წევრი                                    
60 50 დავით დვალი კომისიის წევრი                                    
60 50 სოფია ერქვანია კომისიის წევრი                                    
60 50 ლელა ძიძიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 50 ნინო გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
60 50 ქეთევან მემარნიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 50 თამარ ბორჩხაძე კომისიის წევრი                                    
60 50 დავით გოგიბერიძე კომისიის წევრი                                    
60 50 ელზა წიტაიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 50 ლალი სიჭინავა მოადგილე                                          

60 51 მაია სალუქვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
60 51 ციალა ჭელიძე კომისიის მდივანი                                  
60 51 დალი ძიძიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 51 პაატა სოსელია კომისიის წევრი                                    

60 51 ნაზიბროლა ქორიძე კომისიის წევრი                                    
60 51 მერი ნატრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 51 ზურაბ ქილიფთარი კომისიის წევრი                                    
60 51 ნატალია მელაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 51 ირმა გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
60 51 გულნარა ვასაძე კომისიის წევრი                                    
60 51 ირმა კუპრაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 51 ინგა ლომაძე კომისიის წევრი                                    
60 51 ლიანა მუმლაძე მოადგილე                                          



60 52 ოთარ ტუღუში კომისიის თავმჯდომარე                              
60 52 შუშანა ვაშალომიძე კომისიის მდივანი                                  
60 52 დათო მგელაძე კომისიის წევრი                                    
60 52 მურმან სალუქვაძე კომისიის წევრი                                    
60 52 ბესიკ ჯახუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 52 აკაკი მუხაშავრია კომისიის წევრი                                    
60 52 მიხეილ სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
60 52 გელა სალუქვაძე კომისიის წევრი                                    
60 52 ზურაბ თავდიშვილი კომისიის წევრი                                    

60 52 ალექსანდრე სამსონია კომისიის წევრი                                    
60 52 ნინო ჩხატარაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 52 მზია ხინიკაძე კომისიის წევრი                                    
60 52 ოლეგ კილაძე მოადგილე                                          

60 53 ნონა გურგენიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
60 53 ნაზი დოლიძე კომისიის მდივანი                                  
60 53 პაატა ურუშაძე კომისიის წევრი                                    
60 53 გურამ ლომჯარია კომისიის წევრი                                    
60 53 იზოლდა სანიკიძე კომისიის წევრი                                    
60 53 ლიანა ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
60 53 კახა როხვაძე კომისიის წევრი                                    
60 53 ნინო პუხლოვი კომისიის წევრი                                    
60 53 რამაზ კორტავა კომისიის წევრი                                    
60 53 ქეთევან ლომჯარია კომისიის წევრი                                    
60 53 დავით სურგულაძე კომისიის წევრი                                    
60 53 გოჩა ხავთასი კომისიის წევრი                                    
60 53 გიორგი ლომჯარია მოადგილე                                          

60 54 როზა ბილიხოძე კომისიის თავმჯდომარე                              
60 54 გოგიტა ჩხარტიშვილი კომისიის მდივანი                                  
60 54 უჩა დარჩია კომისიის წევრი                                    
60 54 მინდია გაგნიძე კომისიის წევრი                                    
60 54 ქსენია მითაიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 54 ირმა ტაკიძე კომისიის წევრი                                    
60 54 რუსლან დოლიძე კომისიის წევრი                                    
60 54 მერაბ ჩავლეშვილი კომისიის წევრი                                    
60 54 გიორგი ზაქარიაძე კომისიის წევრი                                    



60 54 დავით ლომინაძე კომისიის წევრი                                    
60 54 მანანა ჩანქსელიანი კომისიის წევრი                                    
60 54 დარიკო წულაძე კომისიის წევრი                                    
60 54 ზურაბ ჩხარტიშვილი მოადგილე                                          

60 55 მერაბ გოგატაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
60 55 ხათუნა თვაური კომისიის მდივანი                                  
60 55 გიული შავიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 55 ლიანა გუნთაიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 55 ვერიკო ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    
60 55 იზოლდა დარჩია კომისიის წევრი                                    
60 55 დალი ღლონტი კომისიის წევრი                                    
60 55 თინათინ მეგრელიძე კომისიის წევრი                                    
60 55 ეკატერინე გობრონიძე კომისიის წევრი                                    
60 55 ია გოთუა კომისიის წევრი                                    
60 55 დალი ქინქლაძე კომისიის წევრი                                    
60 55 ეთერ ჩანჩიბაძე კომისიის წევრი                                    
60 55 ლალი ხინთიბიძე მოადგილე                                          

60 56 მაკა მახარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
60 56 ლიანა ჭანიშვილი კომისიის მდივანი                                  
60 56 ემზარ გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
60 56 მართა მენაბდე კომისიის წევრი                                    
60 56 ინგა მჟავია კომისიის წევრი                                    
60 56 შორენა მგელაძე კომისიის წევრი                                    
60 56 ეთერ ძველაია კომისიის წევრი                                    
60 56 ლამზირი ხინთიბიძე კომისიის წევრი                                    
60 56 ნანული ბარამიძე კომისიის წევრი                                    
60 56 თამარ ვაშალომიძე კომისიის წევრი                                    
60 56 თამაზ იმედაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 56 ზაზა შარაშანიძე კომისიის წევრი                                    
60 56 ია რამიშვილი მოადგილე                                          

60 57 მაია ლომინაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
60 57 ნინო ჭელიძე კომისიის მდივანი                                  
60 57 ნათია მერკვილიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 57 ნაზი ბაბილოძე კომისიის წევრი                                    
60 57 ვარდო ხოხლენკო კომისიის წევრი                                    
60 57 ელენე ჯიჯიეშვილი კომისიის წევრი                                    



60 57 ნინო ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    
60 57 ხემზე ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
60 57 მაია გოცირიძე კომისიის წევრი                                    
60 57 ნანა თავდუმაძე კომისიის წევრი                                    
60 57 მადონა მესხიშვილი კომისიის წევრი                                    
60 57 ირინა მუხაშავრია კომისიის წევრი                                    
60 57 ვალერიან კვაჭანტირაძე მოადგილე                                          

60 58 ნაზი ქათამაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
60 58 ნათელა არავაძე კომისიის მდივანი                                  
60 58 რამინ ჯაიანი კომისიის წევრი                                    
60 58 თამაზ დარჩიძე კომისიის წევრი                                    
60 58 შოთა გოგუაძე კომისიის წევრი                                    
60 58 გიორგი დარჩია კომისიის წევრი                                    
60 58 აბესალომ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
60 58 ნოდარ ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
60 58 თემურ მახარაძე კომისიის წევრი                                    
60 58 სულიკო სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
60 58 ზვიადი ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
60 58 ქეთევან ცენტერაძე კომისიის წევრი                                    
60 58 ჯემალ გოგუაძე მოადგილე                                          

60 59 მზევინარ ანთაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
60 59 ლელა ლომთაძე კომისიის მდივანი                                  
60 59 ნუგზარ გორგაძე კომისიის წევრი                                    
60 59 მიხეილ ანთაძე კომისიის წევრი                                    
60 59 ჯულიეტა ირემაძე კომისიის წევრი                                    
60 59 ზაური კეკელიძე კომისიის წევრი                                    
60 59 მარინა ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
60 59 შოთა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
60 59 რამაზი ანთაძე კომისიის წევრი                                    
60 59 დავით ართმელაძე კომისიის წევრი                                    
60 59 ირაკლი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
60 59 გოჩა პაპიძე კომისიის წევრი                                    
60 59 ასმათი ირემაძე მოადგილე                                          

60 60 მამუკა მჟავია კომისიის თავმჯდომარე                              
60 60 ნინო კალანდაძე კომისიის მდივანი                                  
60 60 ნოე მუჯირი კომისიის წევრი                                    



60 60 მზია კვაჭაძე კომისიის წევრი                                    
60 60 თეონა ლომჯარია კომისიის წევრი                                    
60 60 გოდერძი მეხუზლა კომისიის წევრი                                    
60 60 ქეთევან კვაჭაძე კომისიის წევრი                                    
60 60 ნანა ბელიქანიძე კომისიის წევრი                                    

60 60 ნინო აფულავა-მალაზონია კომისიის წევრი                                    
60 60 ნანა გუჯაბიძე კომისიის წევრი                                    
60 60 ზურაბ მუჯირი კომისიის წევრი                                    
60 60 მინდია ღლონტი კომისიის წევრი                                    
60 60 ცირა თავდიშვილი მოადგილე                                          

60 61 როლანდ ჭყონია კომისიის თავმჯდომარე                              
60 61 ეკა ბაბილოძე კომისიის მდივანი                                  
60 61 ლამზირა ონიანი კომისიის წევრი                                    
60 61 ბესიკ პატარავა კომისიის წევრი                                    
60 61 ვაჟა ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
60 61 აკაკი ღელეყვა კომისიის წევრი                                    
60 61 შორენა მურადაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 61 დარეჯან ხინველი კომისიის წევრი                                    
60 61 თამარ გადახაბაძე კომისიის წევრი                                    
60 61 მამუკა გუმბარიძე კომისიის წევრი                                    
60 61 თეა კვაჭაძე კომისიის წევრი                                    
60 61 ეკატერინე ხურციძე კომისიის წევრი                                    
60 61 შალვა ნიკოლაშვილი მოადგილე                                          

60 62 ჯუმბერ ცირდავა კომისიის თავმჯდომარე                              
60 62 მერი კურტოღლიან კომისიის მდივანი                                  
60 62 ზეინაბ ბეჟანიძე კომისიის წევრი                                    
60 62 შოთა დობორჯგინიძე კომისიის წევრი                                    
60 62 იამზე ტაკიძე კომისიის წევრი                                    
60 62 მარინა სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
60 62 მარინე მარტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
60 62 ზაზა ევგენიძე კომისიის წევრი                                    
60 62 ამირან ქადიეშვილი კომისიის წევრი                                    
60 62 ლევან ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
60 62 ნონა ჭედია კომისიის წევრი                                    
60 62 ავთანდილ ჯოლოხავა კომისიის წევრი                                    
60 62 ზურაბ ბუსხრიკიძე მოადგილე                                          



61 1 ასმათ ჯორბენაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
61 1 ქეთევან ძნელაძე კომისიის მდივანი                                  
61 1 თამარ ურუშაძე კომისიის წევრი                                    
61 1 მარიამ ფაცურია კომისიის წევრი                                    
61 1 ნონა თაბორიძე კომისიის წევრი                                    
61 1 თამარ გოგიჩაიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 1 ცირა იმნაიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 1 გია ქერქაძე კომისიის წევრი                                    
61 1 იზოლდა ზენაიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 1 თამარ თოხაძე კომისიის წევრი                                    
61 1 ნინო კეკელიძე კომისიის წევრი                                    
61 1 მზია ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
61 1 ხათუნა ქინქლაძე მოადგილე                                          

61 2 ლალი კიკაბიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
61 2 ვერიკო ზენაიშვილი კომისიის მდივანი                                  
61 2 მარინა ქარჩავა კომისიის წევრი                                    
61 2 აზა ჯორბენაძე კომისიის წევრი                                    
61 2 ნათია ჩხაიძე-ფაცურია კომისიის წევრი                                    
61 2 ნონა გვარჯალაძე კომისიის წევრი                                    
61 2 ირინა ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
61 2 ფატი მაჭუტაძე კომისიის წევრი                                    
61 2 ნაირა გოგუაძე კომისიის წევრი                                    
61 2 გაიოზ მურუსიძე კომისიის წევრი                                    
61 2 მადონა ჩიკაშუა კომისიის წევრი                                    
61 2 ლალი ხუხუნაიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 2 გოჩა ცინცაძე მოადგილე                                          

61 3 მაია ჯიმშელეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
61 3 ნაირა ჩხაიძე კომისიის მდივანი                                  
61 3 თამარ კვიტაიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 3 დოდო კილაძე კომისიის წევრი                                    
61 3 ეკა მორჩილაძე კომისიის წევრი                                    
61 3 ლელა გობრონიძე კომისიის წევრი                                    
61 3 დავით ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
61 3 ნატო ბარამიძე კომისიის წევრი                                    
61 3 ანგელინა კალანდარიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 3 ირინე ასკურავა კომისიის წევრი                                    



61 3 სანდრო ზაქარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 3 ნათია ჩხარტიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 3 ვასილ ბარამიძე მოადგილე                                          

61 4 ლია ასანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
61 4 ელიზა დოლიძე კომისიის მდივანი                                  
61 4 ქეთევან ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
61 4 ნატალია ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
61 4 მაია წილოსანი კომისიის წევრი                                    
61 4 დალი მელუა კომისიის წევრი                                    
61 4 დარეჯან კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
61 4 მერაბ ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
61 4 იამზე ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
61 4 მარიამ ებრალიძე კომისიის წევრი                                    
61 4 ქეთევან ებრალიძე კომისიის წევრი                                    
61 4 მანანა წილოსანი კომისიის წევრი                                    
61 4 ნინო გეგიაძე მოადგილე                                          

61 5 ვასილ ქანთარია კომისიის თავმჯდომარე                              
61 5 ლაშა ხუხუნაიშვილი კომისიის მდივანი                                  
61 5 სოფიკო ფიფაიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 5 დავით მგელაძე კომისიის წევრი                                    
61 5 გივი მორჩილაძე კომისიის წევრი                                    
61 5 ვაჟა ფიფაიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 5 ნუგზარ ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
61 5 ლეილა ღლონტი კომისიის წევრი                                    
61 5 ომარ ჭარმაკაძე კომისიის წევრი                                    
61 5 ნოდარ ქანთარია კომისიის წევრი                                    
61 5 მანანა ღლონტი კომისიის წევრი                                    
61 5 მარინე ხუხუნაიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 5 მერაბ ხუხუნაიშვილი მოადგილე                                          

61 6 დავით ქურიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
61 6 თამარა ღლონტი კომისიის მდივანი                                  
61 6 ნანა ქურიძე კომისიის წევრი                                    
61 6 დალი ღლონტი კომისიის წევრი                                    
61 6 მამუკა მორჩილაძე კომისიის წევრი                                    
61 6 მინდია ღლონტი კომისიის წევრი                                    
61 6 გულისა გოგუა კომისიის წევრი                                    



61 6 შორენა ორაგველიძე კომისიის წევრი                                    
61 6 მზიური ღლონტი კომისიის წევრი                                    
61 6 ნინო ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
61 6 დარეჯან ჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 6 ნინო ჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 6 დავით ჩხაიძე მოადგილე                                          

61 7 დავით ვადაჭკორია კომისიის თავმჯდომარე                              
61 7 ცირა წულაძე კომისიის მდივანი                                  
61 7 ნინო ფირცხალაიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 7 ლამზირა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
61 7 ხათუნა კოტია კომისიის წევრი                                    
61 7 ნევრო წულაძე კომისიის წევრი                                    
61 7 ამირან ღლონტი კომისიის წევრი                                    

61 7 ნაზიბროლა მილორავა კომისიის წევრი                                    
61 7 ნუგზარ წულაძე კომისიის წევრი                                    
61 7 თამარ გოგიბერიძე კომისიის წევრი                                    
61 7 ლელა ჩიჩუა კომისიის წევრი                                    
61 7 ნონა ჩიჩუა კომისიის წევრი                                    
61 7 გაბრიელ წულაძე მოადგილე                                          

61 8 ბადრი ჭანტურიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
61 8 მზია ცანავა კომისიის მდივანი                                  
61 8 მარინა ურუშაძე კომისიის წევრი                                    
61 8 ჩაგმედი ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
61 8 მზია ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
61 8 ნინო ქინქლაძე კომისიის წევრი                                    
61 8 თამარ იმნაიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 8 ნორა ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
61 8 დავით კინალოვსკი კომისიის წევრი                                    
61 8 ირმა ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
61 8 მანანა ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
61 8 ია ჯიჯიეშვილი კომისიის წევრი                                    
61 8 თამარ ჩხაიძე მოადგილე                                          

61 9 მანანა ზენაიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
61 9 თეა მანწკავა კომისიის მდივანი                                  
61 9 ირმა ქვილითაია კომისიის წევრი                                    



61 9 სოფიო თოდუა კომისიის წევრი                                    
61 9 ჭაბუკა ფაცურია კომისიის წევრი                                    
61 9 ლია იმნაძე კომისიის წევრი                                    
61 9 ლელა იმნაძე კომისიის წევრი                                    
61 9 მაია ფხალაძე კომისიის წევრი                                    
61 9 ნანა ბარამიძე კომისიის წევრი                                    
61 9 ნანა ბეროშვილი კომისიის წევრი                                    
61 9 ნინო ზენაიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 9 მალხაზ იმნაძე კომისიის წევრი                                    
61 9 მანანა დოროხოვა მოადგილე                                          

61 10 ნინო კუნჭულია კომისიის თავმჯდომარე                              
61 10 მარინა კომახიძე კომისიის მდივანი                                  
61 10 ნოე სარჯველაძე კომისიის წევრი                                    
61 10 მაია ვასაძე კომისიის წევრი                                    
61 10 ნატო ხარჩილაძე კომისიის წევრი                                    
61 10 ეთერ თოდუა კომისიის წევრი                                    

61 10 ფერდინანდ გუჯაბიძე კომისიის წევრი                                    
61 10 შორენა კვასხვაძე კომისიის წევრი                                    
61 10 ეკა სულაბერიძე კომისიის წევრი                                    
61 10 მარინა ეზიეშვილი კომისიის წევრი                                    
61 10 ანა სარჯველაძე კომისიის წევრი                                    
61 10 ელისო ჭიჭინაძე კომისიის წევრი                                    
61 10 გულნაზ პატარაია მოადგილე                                          

61 11 კახა ხარაიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
61 11 თამარ მელივა კომისიის მდივანი                                  
61 11 ბადრი კილაძე კომისიის წევრი                                    
61 11 მერაბ კილაძე კომისიის წევრი                                    
61 11 თამარ ღლონტი კომისიის წევრი                                    
61 11 ნატო ხელაძე კომისიის წევრი                                    
61 11 თინა ხელაძე კომისიის წევრი                                    
61 11 ლია კილაძე კომისიის წევრი                                    
61 11 თეიმურაზ ზარნაძე კომისიის წევრი                                    
61 11 ფრიდონ კილაძე კომისიის წევრი                                    
61 11 ინეზა ჩიკაშუა კომისიის წევრი                                    
61 11 მირდატი ხელაძე კომისიის წევრი                                    
61 11 რუსუდან მეგრელიშვილი მოადგილე                                          



61 12 ლილი წილოსანი კომისიის თავმჯდომარე                              
61 12 ნინო გოშაძე კომისიის მდივანი                                  
61 12 გოჩა წილოსანი კომისიის წევრი                                    
61 12 დათო კვირკველია კომისიის წევრი                                    

61 12 ალექსანდრე ფაცურია კომისიის წევრი                                    
61 12 ქეთევან კუკულაძე კომისიის წევრი                                    
61 12 ჯონი თურნავა კომისიის წევრი                                    
61 12 ინგა ქურიძე კომისიის წევრი                                    
61 12 ზინა აფხაზავა კომისიის წევრი                                    
61 12 დავით გვარამია კომისიის წევრი                                    
61 12 ფრიდონ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
61 12 გიორგი წილოსანი კომისიის წევრი                                    
61 12 მედეა დანელია მოადგილე                                          

61 13 ქეთევან წილოსანი კომისიის თავმჯდომარე                              
61 13 ხვიჩა ურუშაძე კომისიის მდივანი                                  
61 13 ვასილი ურუშაძე კომისიის წევრი                                    
61 13 ნიკა წილოსანი კომისიის წევრი                                    
61 13 ქეთევან ურუშაძე კომისიის წევრი                                    
61 13 შოთა თურნავა კომისიის წევრი                                    
61 13 ნინო ურუშაძე კომისიის წევრი                                    
61 13 კახაბერ კვირკველია კომისიის წევრი                                    
61 13 მიხეილ კაკაჩია კომისიის წევრი                                    
61 13 დავით სანიკიძე კომისიის წევრი                                    
61 13 იური ურუშაძე კომისიის წევრი                                    
61 13 თიაზა ჩერქეზია კომისიის წევრი                                    
61 13 ტარიელ ურუშაძე მოადგილე                                          

61 14 ლია მახარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
61 14 ირმა ჭანტურია კომისიის მდივანი                                  
61 14 ლამზირა სტურუა კომისიის წევრი                                    
61 14 შორენა სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
61 14 ტარიელ რუსიძე კომისიის წევრი                                    
61 14 ნინო ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
61 14 გოჩა ჩხარტიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 14 ეკა შეწირული კომისიის წევრი                                    
61 14 დიმიტრი ჩხარტიშვილი კომისიის წევრი                                    



61 14 მაია ეზიეშვილი კომისიის წევრი                                    
61 14 ეკატერინე თოდაძე კომისიის წევრი                                    
61 14 სოფიკო კუნჭულია კომისიის წევრი                                    
61 14 ნაირა ჭანტურია მოადგილე                                          

61 15 ზურაბ მურვანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
61 15 ცირა ახვლედიანი კომისიის მდივანი                                  
61 15 ვახტანგ დობორჯგინიძე კომისიის წევრი                                    
61 15 თეა ტუღუში კომისიის წევრი                                    
61 15 გელა მიქანაძე კომისიის წევრი                                    
61 15 გიორგი დოლიძე კომისიის წევრი                                    
61 15 თამარ თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
61 15 ანა ხინთიბიძე კომისიის წევრი                                    
61 15 ლალი იმნაიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 15 ამირან მურვანიძე კომისიის წევრი                                    
61 15 მზია ჩხარტიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 15 მარინა ჭყონია კომისიის წევრი                                    
61 15 ნათია აფხაზავა მოადგილე                                          

61 16 ხათუნა კვერენჩხილაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
61 16 დალი მურვანიძე კომისიის მდივანი                                  
61 16 რაჟდენ გობრონიძე კომისიის წევრი                                    
61 16 ქრისტინა მოისწრაფიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 16 თინათინ თევზაძე კომისიის წევრი                                    
61 16 ნანა კვიჭიძე კომისიის წევრი                                    
61 16 გულიკო სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
61 16 ლევან მონიავა კომისიის წევრი                                    
61 16 ირმა გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
61 16 ვლადიმერ მანწკავა კომისიის წევრი                                    
61 16 ლიანა შაინიძე კომისიის წევრი                                    
61 16 თამარ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    

61 16 ნაზიბროლა მოისწრაფეშვილი მოადგილე                                          

61 17 ნანა ფირცხალაიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
61 17 ნათია ხიშტოვანი კომისიის მდივანი                                  
61 17 მანანა ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
61 17 ლინა გოგუაძე კომისიის წევრი                                    
61 17 ნანა ფირცხალაიშვილი კომისიის წევრი                                    



61 17 რუსუდან ლომაძე კომისიის წევრი                                    
61 17 ნინო გოგუაძე კომისიის წევრი                                    
61 17 ნინა ლურსმანაშვილი კომისიის წევრი                                    
61 17 ზურაბ გოგეშვილი კომისიის წევრი                                    
61 17 ნუგზარ გოგეშვილი კომისიის წევრი                                    
61 17 ნატო კალანდარიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 17 მურმან წილოსანი კომისიის წევრი                                    
61 17 გიორგი სამხარაძე მოადგილე                                          

61 18 იური ფირცხალაიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
61 18 მარიამ გაფრინდაშვილი კომისიის მდივანი                                  
61 18 ნანა ალექსაია კომისიის წევრი                                    
61 18 ნათია აროშიძე კომისიის წევრი                                    
61 18 ვენერა გეფერიძე კომისიის წევრი                                    
61 18 გულივერ თოფურია კომისიის წევრი                                    
61 18 მანანა ორაგველიძე კომისიის წევრი                                    
61 18 ლელა კაცაძე კომისიის წევრი                                    
61 18 დავით გოგუაძე კომისიის წევრი                                    
61 18 ეკა ჩიჩუა კომისიის წევრი                                    
61 18 ანგელინა ხიზანიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 18 მანანა ჯიბლაძე კომისიის წევრი                                    
61 18 თემურ ასკურავა მოადგილე                                          

61 19 ვასილ ტოროტაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
61 19 ნანა გაბაიძე კომისიის მდივანი                                  

61 19 ნანა
დოლიძე-
კალანდარიშვილი კომისიის წევრი                                    

61 19 ნინო აფხაზავა კომისიის წევრი                                    
61 19 ქეთინო თევდორაძე კომისიის წევრი                                    
61 19 ლია დოლიძე კომისიის წევრი                                    
61 19 ლელა კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
61 19 იამზე კორძაძე კომისიის წევრი                                    
61 19 გუგული სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
61 19 ნინო შავიძე კომისიის წევრი                                    
61 19 დომნა ხალვაში კომისიის წევრი                                    
61 19 ნატო ჯულაყიძე კომისიის წევრი                                    
61 19 თამაზ ფირცხალაიშვილი მოადგილე                                          

61 20 მარინე ჩაგანავა კომისიის თავმჯდომარე                              



61 20 ირინა ორმოცაძე კომისიის მდივანი                                  
61 20 დავით ლორია კომისიის წევრი                                    
61 20 მაია მგელაძე კომისიის წევრი                                    
61 20 ანასტასი ორმოცაძე კომისიის წევრი                                    
61 20 ზურაბ ორმოცაძე კომისიის წევრი                                    
61 20 კობა ორმოცაძე კომისიის წევრი                                    
61 20 ირაკლი ორმოცაძე კომისიის წევრი                                    
61 20 ნინო ეგუტიძე კომისიის წევრი                                    
61 20 ლეონიდე კალანდარიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 20 რამაზ ორმოცაძე კომისიის წევრი                                    
61 20 ზვიად ქინქლაძე კომისიის წევრი                                    
61 20 გიორგი ორმოცაძე მოადგილე                                          

61 21 ვახტანგ დონდოლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
61 21 ნინო ქურიძე კომისიის მდივანი                                  
61 21 ირმა ხუხუნაიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 21 ლია ღლონტი კომისიის წევრი                                    
61 21 გიორგი თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
61 21 იური გოგუაძე კომისიის წევრი                                    
61 21 მაგული ჩხარტიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 21 ვასილ გოგუაძე კომისიის წევრი                                    
61 21 მამუკა ანანიძე კომისიის წევრი                                    
61 21 ნიკოლოზ ურუშაძე კომისიის წევრი                                    
61 21 თალიკო ქურიძე კომისიის წევრი                                    
61 21 აკაკი ღლონტი კომისიის წევრი                                    
61 21 თამარ სვანიძე მოადგილე                                          

61 22 ბელა ლაღაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
61 22 ნონა ჯიხვაძე კომისიის მდივანი                                  
61 22 თალიკო გურგენაძე კომისიის წევრი                                    
61 22 ლუიზა როხვაძე კომისიის წევრი                                    
61 22 მადინე გურგენაძე კომისიის წევრი                                    
61 22 ნათელა რამინაიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 22 ელგუჯა თოდუა კომისიის წევრი                                    
61 22 ეგნატე გურგენაძე კომისიის წევრი                                    
61 22 გუგული შაინიძე კომისიის წევრი                                    
61 22 ირაკლი გურგენაძე კომისიის წევრი                                    
61 22 ნანული გურგენაძე კომისიის წევრი                                    
61 22 ეთერ საგინაძე კომისიის წევრი                                    



61 22 თამარ თოხაძე მოადგილე                                          

61 23 ნინო მოისწრაფეშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
61 23 ნონა კვარაცხელია კომისიის მდივანი                                  
61 23 ვახტანგ ვასაძე კომისიის წევრი                                    
61 23 ირმა მიმინოშვილი კომისიის წევრი                                    
61 23 თამარი კუპატაძე კომისიის წევრი                                    
61 23 ლია ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
61 23 ირმა კილაძე კომისიის წევრი                                    
61 23 თამარ თაბუკაშვილი კომისიის წევრი                                    
61 23 ნონა კერესელიძე კომისიის წევრი                                    
61 23 კლარა კუტუბიძე კომისიის წევრი                                    
61 23 ნატალია ლილუაშვილი კომისიის წევრი                                    
61 23 ნონა ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
61 23 თამარ ზოიძე მოადგილე                                          

61 24 ავთანდილ ქერეჯოღლი კომისიის თავმჯდომარე                              
61 24 ქეთევან გოგუაძე კომისიის მდივანი                                  

61 24 ნაზიბროლა სარჯველაძე კომისიის წევრი                                    
61 24 ზვიად ლომაძე კომისიის წევრი                                    
61 24 ნანა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
61 24 ემზარ გოგუაძე კომისიის წევრი                                    
61 24 იზოლდა ქარჩავა კომისიის წევრი                                    
61 24 გურანდა წიქარიძე კომისიის წევრი                                    
61 24 თამარ ასანიძე კომისიის წევრი                                    
61 24 ნათია ველიჯანაშვილი კომისიის წევრი                                    
61 24 ნანული თავაძე კომისიის წევრი                                    
61 24 ნინო კუპრაძე კომისიის წევრი                                    

61 24 ალექსანდრე მურადაშვილი მოადგილე                                          

61 25 ნატო მჟავია კომისიის თავმჯდომარე                              
61 25 ნონა ალანია კომისიის მდივანი                                  
61 25 ზაზა სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
61 25 სოფიო ჩხარტიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 25 ნიკოლოზ კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
61 25 თინა ჟღენტი კომისიის წევრი                                    
61 25 ლამზირა როყვა კომისიის წევრი                                    



61 25 ილია რუსიძე კომისიის წევრი                                    
61 25 შორენა მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    
61 25 ქეთევან კიტია კომისიის წევრი                                    
61 25 მარინე მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
61 25 ნაირა ცირეკიძე კომისიის წევრი                                    
61 25 ვახტანგ ხაბეიშვილი მოადგილე                                          

61 26 ნატალია გოგორიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
61 26 თინათინ ხიმშიაშვილი კომისიის მდივანი                                  

61 26 ლიუდმილა კეკელიძე კომისიის წევრი                                    
61 26 მანანა გოგუაძე კომისიის წევრი                                    
61 26 ინგა ჩხიტუნიძე კომისიის წევრი                                    
61 26 ციური ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
61 26 ემზარ ქვილორია კომისიის წევრი                                    
61 26 ზურაბ გოგორიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 26 ნუნუ აფშილავა კომისიის წევრი                                    
61 26 ეკატერინე ბარდაველიძე კომისიის წევრი                                    
61 26 პროკობ მდინარაძე კომისიის წევრი                                    
61 26 ომარ სორდია კომისიის წევრი                                    
61 26 ნანი ჯიქია მოადგილე                                          

61 27 ნანი იმედაიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
61 27 ნინო ჯანაშია კომისიის მდივანი                                  
61 27 თინათინ იმნაიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 27 მზია სალუქვაძე კომისიის წევრი                                    
61 27 ნანა ორაგველიძე კომისიის წევრი                                    
61 27 ირა ნიკოლაიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 27 ამირან მოქია კომისიის წევრი                                    
61 27 მარიკა იმნაძე კომისიის წევრი                                    
61 27 თეა დოლიძე-ბზეკალავა კომისიის წევრი                                    
61 27 ნანი ნიკოლაიშვილი კომისიის წევრი                                    

61 27 ეთერ
ორაგველიძე-
ჩახუნაშვილი კომისიის წევრი                                    

61 27 მანანა ფირცხალაიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 27 თეა ორაგველიძე მოადგილე                                          

61 28 ნატო ღელეყვა კომისიის თავმჯდომარე                              
61 28 ირინა გობრონიძე კომისიის მდივანი                                  



61 28 მზია ორაგველიძე კომისიის წევრი                                    
61 28 დარეჯან პატარაია კომისიის წევრი                                    
61 28 დავით ზოიძე კომისიის წევრი                                    
61 28 მარინა ხურციძე კომისიის წევრი                                    
61 28 რევაზ ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
61 28 თამარ სარჯველაძე კომისიის წევრი                                    
61 28 ლუიზა კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
61 28 ნონა ლომაძე კომისიის წევრი                                    
61 28 მაია მამრიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 28 ლია პატარაია კომისიის წევრი                                    
61 28 მარინა ტიშჩენკო მოადგილე                                          

61 29 კობა კუნჭულია კომისიის თავმჯდომარე                              
61 29 აზა გოგოტიშვილი კომისიის მდივანი                                  
61 29 თამარ აფხაზავა კომისიის წევრი                                    
61 29 მარგალიტა თენიეშვილი კომისიის წევრი                                    
61 29 ნარგიზა კუკულაძე კომისიის წევრი                                    
61 29 დარიკო ზოიძე კომისიის წევრი                                    
61 29 თინათინ კუნჭულია კომისიის წევრი                                    
61 29 პავლე სულაბერიძე კომისიის წევრი                                    
61 29 მაია ზენაიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 29 მზევინარ მესხრიკაძე კომისიის წევრი                                    
61 29 ელიკო პატარაია კომისიის წევრი                                    
61 29 ნინო ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
61 29 გერონტი პატარაია მოადგილე                                          

61 30 კახაბერ ნემსაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
61 30 ნონა გოგეშვილი კომისიის მდივანი                                  
61 30 გურამ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
61 30 ნანა კუპრეიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 30 ნონა ჩხარტიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 30 იამზე ფაცურია კომისიის წევრი                                    
61 30 მამია ჯიჯიეშვილი კომისიის წევრი                                    
61 30 დარეჯან ჯიჯიეშვილი კომისიის წევრი                                    
61 30 ლელა აფხაზავა კომისიის წევრი                                    
61 30 ჯანვერდ გუჯაბიძე კომისიის წევრი                                    
61 30 ამირან მითაიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 30 ინგა სალუქვაძე კომისიის წევრი                                    
61 30 ნინო მოისწრაფიშვილი მოადგილე                                          



61 31 ლია გუჯაბიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
61 31 ეკატერინე ქარჩავა კომისიის მდივანი                                  
61 31 ნოდარ ხუხუნაიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 31 ჯუმბერ ურუშაძე კომისიის წევრი                                    
61 31 ირინე კეთილაძე კომისიის წევრი                                    
61 31 მეგი ფურცხვანიძე კომისიის წევრი                                    
61 31 გურამ კოსტავა კომისიის წევრი                                    
61 31 ხათუნა რიჟამაძე კომისიის წევრი                                    
61 31 ნანი კუკულაძე კომისიის წევრი                                    
61 31 მზევინარ მარგალიტაძე კომისიის წევრი                                    
61 31 ხათუნა ყიფშიძე კომისიის წევრი                                    
61 31 გულსუნდა ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
61 31 მთვარისა ურუშაძე მოადგილე                                          

61 32 თამარ მგელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
61 32 ნატო შეიზაშვილი კომისიის მდივანი                                  
61 32 ტარიელ გურგენაძე კომისიის წევრი                                    
61 32 ნესტან გურგენაძე კომისიის წევრი                                    
61 32 გიორგი გუჯაბიძე კომისიის წევრი                                    
61 32 ბადრი კეკელიძე კომისიის წევრი                                    
61 32 ლაშა გოგიჩაიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 32 ნინო კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
61 32 ნანული გოგუაძე კომისიის წევრი                                    
61 32 მაგული გურგენაძე კომისიის წევრი                                    
61 32 მადონა დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
61 32 ნელი ხომერიკი კომისიის წევრი                                    
61 32 მანანა თოდუა მოადგილე                                          

61 33 ნანა ფაცურია კომისიის თავმჯდომარე                              
61 33 მარიკა შაინიძე კომისიის მდივანი                                  
61 33 ეკა მითაიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 33 ლელა ტუღუში კომისიის წევრი                                    
61 33 კაკო ფაცურია კომისიის წევრი                                    
61 33 ნაზი აბუსელიძე კომისიის წევრი                                    
61 33 ენვერ ანდღულაძე კომისიის წევრი                                    
61 33 ნაზი სანიკიძე კომისიის წევრი                                    
61 33 იოსებ ფოფხაძე კომისიის წევრი                                    
61 33 ნონა მითაიშვილი კომისიის წევრი                                    



61 33 მაგული სივსივაძე კომისიის წევრი                                    
61 33 მარინა წილოსანი კომისიის წევრი                                    
61 33 ოთარ ფირცხალაიშვილი მოადგილე                                          

61 34 ვლადიმერ ურუშაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
61 34 მარინე შავაძე კომისიის მდივანი                                  
61 34 ხათუნა ქილიფთარი კომისიის წევრი                                    
61 34 ხათუნა ხაბეიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 34 თინათინ გადაბაძე კომისიის წევრი                                    
61 34 ირინე გოგუაძე კომისიის წევრი                                    
61 34 სოსო ბილიხოძე კომისიის წევრი                                    
61 34 ნიკოლოზ გუჯაბიძე კომისიის წევრი                                    
61 34 გული გრძელიძე კომისიის წევრი                                    
61 34 თეა გრძელიძე კომისიის წევრი                                    
61 34 რუსუდან ესართია კომისიის წევრი                                    
61 34 კესო მარშანიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 34 სერგო გუჯაბიძე მოადგილე                                          

61 35 ხათუნა ხოფერია კომისიის თავმჯდომარე                              
61 35 ცირა ბურძგლა კომისიის მდივანი                                  
61 35 გულიზარ კვაჭაძე კომისიის წევრი                                    
61 35 მარინე სანიკიძე კომისიის წევრი                                    
61 35 მარინა კანდელაკი კომისიის წევრი                                    
61 35 მაგული რუხაძე კომისიის წევრი                                    
61 35 არჩილ კვაჭაძე კომისიის წევრი                                    
61 35 ემზარ ხოფერია კომისიის წევრი                                    
61 35 ირმა მოქია კომისიის წევრი                                    
61 35 ანა კვაჭაძე კომისიის წევრი                                    
61 35 დარეჯან ფირცხალაიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 35 ლელა წილოსანი კომისიის წევრი                                    
61 35 პლატონ ბურძგლა მოადგილე                                          

61 36 მადონა პაპავა კომისიის თავმჯდომარე                              
61 36 შორენა მუკბანიანი კომისიის მდივანი                                  
61 36 ლალი მურვანიძე კომისიის წევრი                                    
61 36 ამირან ჯვართავა კომისიის წევრი                                    
61 36 დავით გიგინეიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 36 ნათია შავაძე კომისიის წევრი                                    
61 36 ნინო ტუღუში კომისიის წევრი                                    



61 36 ხათუნა ინწკირველი კომისიის წევრი                                    
61 36 ლია დარჩია კომისიის წევრი                                    
61 36 მაია მარგალიტაძე კომისიის წევრი                                    
61 36 თეონა მურვანიძე კომისიის წევრი                                    
61 36 ანზორ ხუხუნაიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 36 ხათუნა ცინცაძე მოადგილე                                          

61 37 ნათია ურუშაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
61 37 ეკა მეგრელიშვილი კომისიის მდივანი                                  
61 37 ნინო ფირცხალაიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 37 ნუნუ სულაკაძე კომისიის წევრი                                    

61 37 ინგა
მაღლაკელიძე-
ორაგველიძე კომისიის წევრი                                    

61 37 აზა ლომაძე კომისიის წევრი                                    
61 37 თამარ ებრალიძე კომისიის წევრი                                    
61 37 ნატო ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
61 37 ირა ასანიძე კომისიის წევრი                                    
61 37 თამარ ებრალიძე კომისიის წევრი                                    
61 37 ნადია იმნაძე კომისიის წევრი                                    
61 37 ნუნუ ხელაძე კომისიის წევრი                                    
61 37 ქეთევან მანტკავა მოადგილე                                          

61 38 კონსტანტინე ორაგველიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
61 38 თამილა გოგუაძე კომისიის მდივანი                                  
61 38 ნათია კალანდარიშვილი კომისიის წევრი                                    
61 38 მარინა ორაგველიძე კომისიის წევრი                                    
61 38 ქეთევან ხურციძე კომისიის წევრი                                    
61 38 მაყვალა ორაგველიძე კომისიის წევრი                                    
61 38 ხათუნა საგანელიძე კომისიის წევრი                                    
61 38 მანანა ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
61 38 თეა აფხაძე კომისიის წევრი                                    
61 38 ოლეგ აფხაძე კომისიის წევრი                                    
61 38 ნანა ორაგველიძე კომისიის წევრი                                    
61 38 ნაზი ჩერქეზია კომისიის წევრი                                    
61 38 დოდო მაჩიტიძე მოადგილე                                          

62 1 ელისო უშვერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
62 1 იამზე ტაკიძე კომისიის მდივანი                                  
62 1 ნათელა თავბერიძე კომისიის წევრი                                    



62 1 ნელი ლიპარტიანი კომისიის წევრი                                    
62 1 ნანა სანიკიძე კომისიის წევრი                                    
62 1 ნათელა კვინტრაძე კომისიის წევრი                                    
62 1 ლიდა დოლიძე კომისიის წევრი                                    
62 1 მარინა მამალაძე კომისიის წევრი                                    
62 1 ნონა დოლიძე კომისიის წევრი                                    
62 1 თამარა სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
62 1 იულია შანიძე კომისიის წევრი                                    
62 1 თეონა ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
62 1 ლია ჩხიკვაძე მოადგილე                                          

62 2 ირაკლი სიხარულიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
62 2 ნატო რამიშვილი კომისიის მდივანი                                  
62 2 დოდო სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
62 2 ლუიზა ყარაჯაშვილი კომისიის წევრი                                    
62 2 დავით სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
62 2 ენუქი რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 2 ნანა ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
62 2 მედეა ჯიქია კომისიის წევრი                                    
62 2 ბაჩანა მამალაძე კომისიის წევრი                                    
62 2 ლალი გერსამია კომისიის წევრი                                    
62 2 მაყვალა პაიჭაძე კომისიის წევრი                                    
62 2 ნათელა სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
62 2 ბედუინი შარაშიძე მოადგილე                                          

62 3 იური შარაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
62 3 ცირა ჩხიკვაძე კომისიის მდივანი                                  
62 3 გიორგი სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
62 3 ნუგზარ კეკელიძე კომისიის წევრი                                    
62 3 მაყვალა რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 3 მარგალიტა სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
62 3 მაია ნინიძე კომისიის წევრი                                    
62 3 ბელა ვაყელიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 3 მარინა კეკელიძე კომისიის წევრი                                    
62 3 მარინა მგალობლიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 3 მერი სირაძე კომისიის წევრი                                    
62 3 დალი შათირიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 3 ნინო კეკელიძე მოადგილე                                          



62 4 ტარიელ ბარამიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
62 4 ელენა შანიძე კომისიის მდივანი                                  
62 4 ლიანა სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
62 4 კახა სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
62 4 მარიამ სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
62 4 ნინო ყაჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 4 ავთანდილ გეფერიძე კომისიის წევრი                                    
62 4 თამარ დოლიძე კომისიის წევრი                                    
62 4 ნელი აბუსერიძე კომისიის წევრი                                    
62 4 ხათუნა კობალაძე კომისიის წევრი                                    
62 4 ოთარ ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    
62 4 ქეთევანი ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
62 4 ტარიელ დოლიძე მოადგილე                                          

62 5 ვილენ ჟღენტი კომისიის თავმჯდომარე                              
62 5 ნაზია სეხნიეშვილი კომისიის მდივანი                                  
62 5 ტარიელ გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
62 5 ანზორ თოდრია კომისიის წევრი                                    
62 5 შალვა ცენტერაძე კომისიის წევრი                                    
62 5 ვენერა თედორაძე კომისიის წევრი                                    
62 5 ლევანი ჟღენტი კომისიის წევრი                                    
62 5 მარინა კობიძე კომისიის წევრი                                    
62 5 ლალი ამყოლაძე კომისიის წევრი                                    
62 5 ირაკლი ბურჭულაძე კომისიის წევრი                                    
62 5 მზია სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
62 5 ვასილ ჩიჩუა კომისიის წევრი                                    
62 5 ნუნუ გოგელია მოადგილე                                          

62 6 ელზა სიხარულიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
62 6 ირინა ხოტივრიშვილი კომისიის მდივანი                                  
62 6 ლალი მეფარიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 6 ია რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 6 დავით სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
62 6 ლამარა ყაჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 6 ფატიმა ბერძენიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 6 ლია სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
62 6 ლიურა სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
62 6 ნინო სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    



62 6 სამსონ სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
62 6 ლელა ყაჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 6 მიხეილ ბერძენიშვილი მოადგილე                                          

62 7 იზოლდა ტყეშელიაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
62 7 ლამზირა წიტაიშვილი კომისიის მდივანი                                  
62 7 ნათია წიქორია კომისიის წევრი                                    
62 7 ქეთევანი კოტრიკაძე კომისიის წევრი                                    
62 7 ქეთევან ონიანი კომისიის წევრი                                    
62 7 გია ბურჭულაძე კომისიის წევრი                                    
62 7 ლიანა დევიძე კომისიის წევრი                                    
62 7 მზია დოლიძე კომისიის წევრი                                    
62 7 თინა მეფარიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 7 ირაკლი უნგიაძე კომისიის წევრი                                    
62 7 გელა ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
62 7 დალი ჩხიკვაძე მოადგილე                                          

62 8 ირმა სიხარულიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
62 8 ნინო კვიკვინია კომისიის მდივანი                                  
62 8 ნათელა ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
62 8 მაყვალა ცხვარაძე კომისიის წევრი                                    
62 8 ვახტანგ გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
62 8 თამარ მდინარაძე კომისიის წევრი                                    
62 8 როლანდი სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
62 8 ნინო წიტაიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 8 მთვარისა გუბელიძე კომისიის წევრი                                    
62 8 ნანა კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
62 8 ნატო მამალაძე კომისიის წევრი                                    
62 8 თამაზ ჟღენტი კომისიის წევრი                                    
62 8 დოდო მაღრაძე მოადგილე                                          

62 9 ნაირა დოლიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
62 9 დარეჯან ოსეფაიშვილი კომისიის მდივანი                                  
62 9 ნათია კოტრიკაძე კომისიის წევრი                                    
62 9 ირინა მამარდაშვილი კომისიის წევრი                                    
62 9 მედიკო მჟავია კომისიის წევრი                                    
62 9 ანნა ლუხუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
62 9 გოჩა პაიჭაძე კომისიის წევრი                                    
62 9 რუსუდან ონიანი კომისიის წევრი                                    



62 9 მარინა დოლიძე კომისიის წევრი                                    
62 9 თეა კვასტიანი კომისიის წევრი                                    
62 9 ლეილა ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
62 9 სოფიკო ხაბეიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 9 იზოლდა კეკელიძე მოადგილე                                          

62 10 მზია რამიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
62 10 ნანა რამიშვილი კომისიის მდივანი                                  
62 10 ნონა რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 10 ნატრული ალანია კომისიის წევრი                                    
62 10 ვასილ რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 10 რევაზ რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 10 ლალი რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 10 ვასილ რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 10 ბეჟან რამიშვილი კომისიის წევრი                                    

62 10 ნაზიბროლა ბარამაძე კომისიის წევრი                                    
62 10 დიმიტრი რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 10 მილანდა რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 10 ქეთინო ბარამიძე მოადგილე                                          

62 11 რევაზ კალანდაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
62 11 ნინო მგალობლიშვილი კომისიის მდივანი                                  
62 11 გულნარა ჩანტლაძე კომისიის წევრი                                    
62 11 გიორგი ჩანტლაძე კომისიის წევრი                                    
62 11 ზოია გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
62 11 გოჩა კეკელიძე კომისიის წევრი                                    
62 11 თეიმურაზ მეგრელიძე კომისიის წევრი                                    
62 11 ნანული ანთიძე კომისიის წევრი                                    
62 11 რიმა ანთიძე კომისიის წევრი                                    
62 11 თეიმურაზ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
62 11 მანუჩარ სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
62 11 ირაკლი ხიზანეიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 11 ციალა ჭიხვარია მოადგილე                                          

62 12 დარეჯან თოლორდავა კომისიის თავმჯდომარე                              
62 12 თამარ კუტალაძე კომისიის მდივანი                                  
62 12 ნაილი ჟღენტი კომისიის წევრი                                    
62 12 გიორგი ბერიძე კომისიის წევრი                                    



62 12 რუსუდან ბერიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 12 ლალი მგალობლიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 12 ნინო ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
62 12 შორენა ბუბუტეიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 12 ლუბა ვაჩეიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 12 ციცინო თედორაძე კომისიის წევრი                                    
62 12 გიორგი მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 12 ნანული ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
62 12 ნათია თოდრია მოადგილე                                          

62 13 კვიროსი სიხარულიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
62 13 ქეთინო სოროზანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
62 13 ზაზა სანიკიძე კომისიის წევრი                                    
62 13 როინი ეზიეშვილი კომისიის წევრი                                    
62 13 ლევან ლომინეიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 13 მანანა ტრაპაიძე კომისიის წევრი                                    
62 13 გია ლომინეიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 13 შუქრი ეზიეშვილი კომისიის წევრი                                    
62 13 მიხეილ ბარამიძე კომისიის წევრი                                    
62 13 ჯაბა კიკვაძე კომისიის წევრი                                    
62 13 ნანა შათირიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 13 მადონა ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
62 13 იოსები სანიკიძე მოადგილე                                          

62 14 ერეკლე უღრელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
62 14 თამარი ზაქრაძე კომისიის მდივანი                                  
62 14 ვახტანგი უღრელიძე კომისიის წევრი                                    
62 14 შოთა თევზაძე კომისიის წევრი                                    
62 14 მადლენა თავაძე კომისიის წევრი                                    
62 14 გულნარა კოტრიკაძე კომისიის წევრი                                    
62 14 სერგო კოტრიკაძე კომისიის წევრი                                    
62 14 ქეთევან ზაქრაძე კომისიის წევრი                                    
62 14 ია თავაძე კომისიის წევრი                                    
62 14 ლიანა თავაძე კომისიის წევრი                                    
62 14 გულენტი მჟავია კომისიის წევრი                                    
62 14 ვასილ ნიკოლაიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 14 ლამარა სხვიტარიძე მოადგილე                                          

62 15 გიორგი მახარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              



62 15 თეა დუმბაძე კომისიის მდივანი                                  
62 15 ხათუნა ჟორჟოლიანი კომისიის წევრი                                    
62 15 ნუკრი მახარაძე კომისიის წევრი                                    

62 15 ვლადიმერი მახარაძე კომისიის წევრი                                    
62 15 შალვა ბარამიძე კომისიის წევრი                                    

62 15 ნაზიბროლა კვაჭანტირაძე კომისიის წევრი                                    
62 15 მალხაზი ქურიძე კომისიის წევრი                                    
62 15 მაია თედორაძე კომისიის წევრი                                    
62 15 ნანა ნადარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 15 ავთანდილ სარიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 15 ლიანა ღონღაძე კომისიის წევრი                                    
62 15 დათო ჟორჟოლიანი მოადგილე                                          

62 16 ლოლა თავაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
62 16 თამილა თოხაძე კომისიის მდივანი                                  
62 16 აველინა ვადაჭკორია კომისიის წევრი                                    
62 16 გიორგი ჯაში კომისიის წევრი                                    
62 16 ნატო წიქორია კომისიის წევრი                                    
62 16 ნინო ბერიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 16 ნინო ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
62 16 ნაზი გოგელია კომისიის წევრი                                    
62 16 რეზო ვადაჭკორია კომისიის წევრი                                    
62 16 ნათელა ზოიძე კომისიის წევრი                                    
62 16 გულნაზი თავაძე კომისიის წევრი                                    
62 16 ნანი კვაჭანტირაძე კომისიის წევრი                                    
62 16 ანზორ ვადაჭკორია მოადგილე                                          

62 17 ენვერი ქათამაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
62 17 თამარ ანთაძე კომისიის მდივანი                                  
62 17 თენგული ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
62 17 ავთანდილ ირემაძე კომისიის წევრი                                    
62 17 ზვიადი ირემაძე კომისიის წევრი                                    
62 17 ომარი ირემაძე კომისიის წევრი                                    
62 17 ლეილა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
62 17 შოთა ირემაძე კომისიის წევრი                                    
62 17 ასლანი ადაძე კომისიის წევრი                                    
62 17 დავით ანთაძე კომისიის წევრი                                    



62 17 ომარი ართმელაძე კომისიის წევრი                                    
62 17 შალვა პაქსაძე კომისიის წევრი                                    
62 17 ჯემალი კონცელიძე მოადგილე                                          

62 18 დათო ვაჩეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
62 18 თამარ ჯანაშვილი კომისიის მდივანი                                  
62 18 ბაჩო ახალაძე კომისიის წევრი                                    
62 18 ლია კუტალაძე კომისიის წევრი                                    
62 18 ქეთინო თოდუა კომისიის წევრი                                    
62 18 ელგუჯა უშვერიძე კომისიის წევრი                                    
62 18 მიხეილ ახალაძე კომისიის წევრი                                    
62 18 ლელა კეშელავა კომისიის წევრი                                    
62 18 მანანა ანდღულაძე კომისიის წევრი                                    
62 18 ანა გაგუა კომისიის წევრი                                    
62 18 ანია თოდუა კომისიის წევრი                                    
62 18 თამაზ მიქაშავიძე კომისიის წევრი                                    
62 18 მედეია ტრაპაიძე მოადგილე                                          

62 19 რეზო ძნელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
62 19 მარიამი ძნელაძე კომისიის მდივანი                                  
62 19 რიმა რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 19 მანონი ლომთათიძე კომისიის წევრი                                    
62 19 ნუნუ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
62 19 ფატმანი ძნელაძე კომისიის წევრი                                    
62 19 ლევან მიქაშავიძე კომისიის წევრი                                    
62 19 მათე ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
62 19 როსტომი ძნელაძე კომისიის წევრი                                    
62 19 არსენი გურიელიძე კომისიის წევრი                                    
62 19 გური ვაჩეიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 19 დავით ძნელაძე კომისიის წევრი                                    
62 19 ლევან ძნელაძე მოადგილე                                          

62 20 სერგო მეფარიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
62 20 ვერა დოლიძე კომისიის მდივანი                                  
62 20 ანდრია მეფარიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 20 ფიქრია ბეღელაძე კომისიის წევრი                                    
62 20 ლია მეფარიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 20 მთვარისა კვინტრაძე კომისიის წევრი                                    
62 20 ბესიკ ბარამიძე კომისიის წევრი                                    



62 20 ალექსანდრე კუტალაძე კომისიის წევრი                                    
62 20 სულიკო ანდღულაძე კომისიის წევრი                                    
62 20 ემზარი მეფარიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 20 ლიანა ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
62 20 ნიკა ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
62 20 ბათლომე მეფარიშვილი მოადგილე                                          

62 21 ნანა ცინცაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
62 21 გურამი ორაგველიძე კომისიის მდივანი                                  
62 21 იაგორ ანთიძე კომისიის წევრი                                    
62 21 რამაზი ვაშაყმაძე კომისიის წევრი                                    
62 21 ნუნუ ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
62 21 იზა შათირიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 21 ტარიელ ჩანტლაძე კომისიის წევრი                                    
62 21 ლევანი დოლიძე კომისიის წევრი                                    
62 21 დავით კოროშინაძე კომისიის წევრი                                    
62 21 ოლინა მეფარიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 21 ზინა ქართველიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 21 სოფიკო ძნელაძე კომისიის წევრი                                    
62 21 მარინე ფრანგიშვილი მოადგილე                                          

62 22 ბებური მამალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
62 22 მზია ადაძე კომისიის მდივანი                                  
62 22 ოთარ ვაშაყმაძე კომისიის წევრი                                    
62 22 გრიგოლ მახარაძე კომისიის წევრი                                    
62 22 ჯონი ირემაძე კომისიის წევრი                                    
62 22 მარინა კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
62 22 მადონა თედორაძე კომისიის წევრი                                    
62 22 ნინო ანთაძე კომისიის წევრი                                    
62 22 ანზორ ართმელაძე კომისიის წევრი                                    
62 22 თამაზი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
62 22 მერაბ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
62 22 მაია თოდრია კომისიის წევრი                                    
62 22 ლილი კალანდაძე მოადგილე                                          

62 23 მუხამედ ქათამაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
62 23 რომანი ბერიძე კომისიის მდივანი                                  
62 23 ეთერ ქათამაძე კომისიის წევრი                                    



62 23 ფრიდონ გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
62 23 ასლან ირემაძე კომისიის წევრი                                    
62 23 ბადრი ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
62 23 პაატა ვაშაყმაძე კომისიის წევრი                                    
62 23 გოჩა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
62 23 მურთაზი გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
62 23 მერაბი გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
62 23 ვარდიკო თოდრია კომისიის წევრი                                    
62 23 ლერი ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
62 23 თენგული ტუნაძე მოადგილე                                          

62 24 მაია ფილიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
62 24 ზეინაბი ბერაია კომისიის მდივანი                                  
62 24 ხათუნა ბერიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 24 თინათინ შარაშენიძე კომისიის წევრი                                    
62 24 რევაზი ზაქარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 24 გიორგი ზაქარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 24 არჩილ ჭკუასელი კომისიის წევრი                                    
62 24 გიორგი ზარბაზოია კომისიის წევრი                                    
62 24 ლარისა ამანათოვი კომისიის წევრი                                    
62 24 დავით ეცადიეშვილი კომისიის წევრი                                    
62 24 ნელი ჩიგოგიძე კომისიის წევრი                                    
62 24 ეკა ჭკუასელი კომისიის წევრი                                    
62 24 ხათუნა კვინტრაძე მოადგილე                                          

62 25 ანა ზაქარეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
62 25 მაკა რამიშვილი კომისიის მდივანი                                  
62 25 ლალი დუდუჩავა კომისიის წევრი                                    
62 25 მარგალიტა ჭკუასელი კომისიის წევრი                                    
62 25 მაია დუდუჩავა კომისიის წევრი                                    
62 25 ნანა თავაძე კომისიის წევრი                                    
62 25 ავთანდილ ზაქარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 25 დალი გოგიტაძე კომისიის წევრი                                    
62 25 თამარ ზაქარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 25 მაია სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
62 25 ბესიკ ყენია კომისიის წევრი                                    
62 25 აზა ჭკუასელი კომისიის წევრი                                    
62 25 ნელი ზაქარეიშვილი მოადგილე                                          



62 26 მიხეილ ჩხიკვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
62 26 ლელა ცინცაძე კომისიის მდივანი                                  
62 26 მანანა ოსეფაიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 26 ნანა ჭიჭინაძე კომისიის წევრი                                    
62 26 კახი ყაჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 26 ნონა ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
62 26 ეკატერინა თოდრია კომისიის წევრი                                    
62 26 ლიანა მეფარიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 26 ამირან ასიეშვილი კომისიის წევრი                                    
62 26 სვეტლანა ბარამიძე კომისიის წევრი                                    
62 26 ფიქრია რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 26 რუსუდან სირაძე კომისიის წევრი                                    
62 26 ამირან ძნელაძე მოადგილე                                          

62 27 ნატალია ბერძენიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
62 27 მადონა ზაქარეიშვილი კომისიის მდივანი                                  
62 27 ნანა ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
62 27 თამარი ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
62 27 ლალი თავაძე კომისიის წევრი                                    
62 27 ფიქრია ბასილია კომისიის წევრი                                    
62 27 ნინო ბერძენიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 27 ნათია პაიჭაძე კომისიის წევრი                                    
62 27 ზაზა ბერძენიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 27 თამარი კურტანიძე კომისიის წევრი                                    
62 27 ჟუჟუნა მარკოიძე კომისიის წევრი                                    
62 27 ნანული მუხაშავრია კომისიის წევრი                                    
62 27 ზია შავაძე მოადგილე                                          

62 28 ქეთევან დოლიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
62 28 ნათელა მეგრელიძე კომისიის მდივანი                                  
62 28 ნატალია რომანაძე კომისიის წევრი                                    
62 28 ნატო ტრაპაიძე კომისიის წევრი                                    
62 28 მანანა გოგიბერიძე კომისიის წევრი                                    
62 28 ნარგიზა თელია კომისიის წევრი                                    
62 28 მარიამ ცხოიძე კომისიის წევრი                                    
62 28 თამარა ჯაბუა კომისიის წევრი                                    
62 28 რუსუდანი ანთიძე კომისიის წევრი                                    
62 28 მზია კალანდაძე კომისიის წევრი                                    



62 28 თინა შეშელიძე კომისიის წევრი                                    
62 28 მარინა ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
62 28 ლიანა რუსია მოადგილე                                          

62 29 ვარლამი კოპლატაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
62 29 ზეინაბ ქარქაშაძე კომისიის მდივანი                                  
62 29 შალვა მარკოიძე კომისიის წევრი                                    
62 29 ლეილა ლომთათიძე კომისიის წევრი                                    
62 29 ვახტანგი ჟღენტი კომისიის წევრი                                    
62 29 ირმა სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
62 29 გიორგი ანდღულაძე კომისიის წევრი                                    
62 29 მარინა ოჩიგავა კომისიის წევრი                                    
62 29 ნინო კოპლატაძე კომისიის წევრი                                    
62 29 იამზე ჟღენტი კომისიის წევრი                                    
62 29 ვალენტინა ჯაში კომისიის წევრი                                    
62 29 ნატალია ჯაში კომისიის წევრი                                    
62 29 გოჩა ჯაში მოადგილე                                          

62 30 ემზარ ლომთათიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
62 30 ნანი ბასილია კომისიის მდივანი                                  
62 30 აბელი ქურიძე კომისიის წევრი                                    
62 30 ცირა კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
62 30 ჯონი კუტუბიძე კომისიის წევრი                                    
62 30 ისკენდერ ანთაძე კომისიის წევრი                                    
62 30 ლიანა ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
62 30 შუშანა კონცელიძე კომისიის წევრი                                    
62 30 ვანო გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
62 30 მაყვალა ვასაძე კომისიის წევრი                                    
62 30 ვალერიან კოტრიკაძე კომისიის წევრი                                    
62 30 მანანა ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
62 30 თინათინ წიწილაშვილი მოადგილე                                          

62 31 ლია ყაჭეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
62 31 დემირა ელიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
62 31 ნატო რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 31 ია ლომინაშვილი კომისიის წევრი                                    
62 31 ირმა სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
62 31 ტარიელ ჯიბუტი კომისიის წევრი                                    
62 31 ელდარ მაისურაძე კომისიის წევრი                                    



62 31 ქეთევან სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
62 31 დიანა გვრიტიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 31 ავთანდილ ზამბახიძე კომისიის წევრი                                    
62 31 ზურაბ სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
62 31 ლელა სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
62 31 ნონა ჯიბლაძე მოადგილე                                          

62 32 მარინა ტრაპაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
62 32 შორენა ტრაპაიძე კომისიის მდივანი                                  
62 32 ლელა ტრაპაიძე კომისიის წევრი                                    
62 32 ნაირა ტრაპაიძე კომისიის წევრი                                    
62 32 მალხაზ ტრაპაიძე კომისიის წევრი                                    
62 32 დავით ტრაპაიძე კომისიის წევრი                                    
62 32 ფიქრია ნიკოლეიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 32 ასმათ ბერიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 32 დავით ბერიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 32 ნინო სანიკიძე კომისიის წევრი                                    

62 32 ნაზიბროლა შათირიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 32 ლაშა შათირიშვილი მოადგილე                                          

62 33 ბესარიონ ჩიგოგიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
62 33 იამზე ბასილია კომისიის მდივანი                                  
62 33 ელიკო პაიჭაძე კომისიის წევრი                                    
62 33 იოსებ კუტალაძე კომისიის წევრი                                    
62 33 სერგო ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
62 33 დარიკო ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
62 33 ამირან თავბერიძე კომისიის წევრი                                    
62 33 ირინა ბერაია კომისიის წევრი                                    
62 33 ნათია ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
62 33 თამილა ვაჩეიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 33 მზია ოსეფაიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 33 მარინა ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
62 33 ოლეგ ყაჭეიშვილი მოადგილე                                          

62 34 მამუკა ანთიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
62 34 ია თოდრია კომისიის მდივანი                                  
62 34 დოდო მამალაძე კომისიის წევრი                                    
62 34 ნინო ვაჩეიშვილი კომისიის წევრი                                    



62 34 შორენა ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
62 34 გიორგი ანთიძე კომისიის წევრი                                    
62 34 ბიძინა ანთიძე კომისიის წევრი                                    
62 34 ნარგული გოგელია კომისიის წევრი                                    
62 34 ივანე თოდრია კომისიის წევრი                                    
62 34 გიორგი კიწმარიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 34 ეპიფანე მამალაძე კომისიის წევრი                                    
62 34 ირმა ყოლბაია კომისიის წევრი                                    
62 34 გიორგი მამალაძე მოადგილე                                          

62 35 მიხეილ შონია კომისიის თავმჯდომარე                              
62 35 ნანი ლომთათიძე კომისიის მდივანი                                  
62 35 ვახტანგი მიქაბერიძე კომისიის წევრი                                    
62 35 ნატო კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
62 35 გიგა ფრუიძე კომისიის წევრი                                    
62 35 ბაშიაჩუკი ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    
62 35 თამარა ცენტერაძე კომისიის წევრი                                    
62 35 გრიგოლ კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
62 35 ეთერ გუდავაძე კომისიის წევრი                                    
62 35 მაია დოლიძე კომისიის წევრი                                    
62 35 ალექსი კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
62 35 ეკა სანიკიძე კომისიის წევრი                                    
62 35 ივანე მეგრელიძე მოადგილე                                          

62 36 ნარგიზა ორაგველიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
62 36 ნანული ბენდელიანი კომისიის მდივანი                                  
62 36 გიგა მელუა კომისიის წევრი                                    
62 36 ეკა ჩიგოგიძე კომისიის წევრი                                    
62 36 თამილა კუკულავა კომისიის წევრი                                    
62 36 თინათინ სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
62 36 მანუჩარ ცენტერაძე კომისიის წევრი                                    
62 36 ნუგზარი ცენტერაძე კომისიის წევრი                                    
62 36 ალიკო კვირკველია კომისიის წევრი                                    
62 36 გიზო ლომთათიძე კომისიის წევრი                                    
62 36 მზია სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
62 36 მანანა ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
62 36 ირმა დოლიძე მოადგილე                                          

62 37 ხათუნა ჯიბუტი კომისიის თავმჯდომარე                              



62 37 მაია ჩხიკვაძე კომისიის მდივანი                                  

62 37 ნაზიბროლა საჯაია კომისიის წევრი                                    
62 37 გიული ბასილია კომისიის წევრი                                    
62 37 ციცინო მათითაიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 37 ნინო ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    
62 37 თეიმურაზ ქერქაძე კომისიის წევრი                                    
62 37 ვალერიან მათითაიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 37 ქეთევან ლომაძე კომისიის წევრი                                    
62 37 ნონა ლომთათიძე კომისიის წევრი                                    
62 37 მზია ლომინეიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 37 ლია სვანიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 37 თენგიზ თავართქილაძე მოადგილე                                          

62 38 დათო გაბუნია კომისიის თავმჯდომარე                              
62 38 იზოლდა სიხარულიძე კომისიის მდივანი                                  
62 38 ლელა ბუხრაშვილი კომისიის წევრი                                    
62 38 მაია ვაჩეიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 38 მალხაზი ყაჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 38 ბენო ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
62 38 ნატო გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
62 38 ეთერი ჟღენტი კომისიის წევრი                                    
62 38 ნათელა ანდღულაძე კომისიის წევრი                                    
62 38 ქეთო კოტრიკაძე კომისიის წევრი                                    
62 38 რიმა მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
62 38 ვარდო სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
62 38 ავთანდილ თოდრია მოადგილე                                          

63 1 ნინო ნოდია კომისიის თავმჯდომარე                              
63 1 იზოლდა ჭანტურაია კომისიის მდივანი                                  
63 1 ხათუნა მსხილაძე კომისიის წევრი                                    
63 1 რუსუდან ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
63 1 ივეტა ჯოჯუა კომისიის წევრი                                    
63 1 მარინა ფილიპია კომისიის წევრი                                    
63 1 მანანა ცომაია კომისიის წევრი                                    
63 1 ალლა ბედენაშვილი კომისიის წევრი                                    
63 1 დარეჯანი დარცმელიძე კომისიის წევრი                                    
63 1 გული კაჭარავა კომისიის წევრი                                    
63 1 სოფიკო ჩარკვიანი კომისიის წევრი                                    



63 1 ზაალი კუცია მოადგილე                                          

63 2 პაატა ჯიბლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
63 2 დარეჯანი ცომაია კომისიის მდივანი                                  
63 2 დონარა ჩაჩავა კომისიის წევრი                                    
63 2 მერაბი ჭანტურაია კომისიის წევრი                                    
63 2 თეონა გაბელაია კომისიის წევრი                                    
63 2 დიანოსი კაჭარავა კომისიის წევრი                                    
63 2 მაია კილასონია კომისიის წევრი                                    
63 2 თამთა ძველაია კომისიის წევრი                                    
63 2 ლადო გაბელაია კომისიის წევრი                                    
63 2 მალინა გაბელაია კომისიის წევრი                                    
63 2 ფატიმა გაბელაია კომისიის წევრი                                    
63 2 ჟულიეტა მაისაია მოადგილე                                          

63 3 რაისა ქორჩილავა კომისიის თავმჯდომარე                              
63 3 ქეთევანი ნაჭყეპია კომისიის მდივანი                                  
63 3 ია მიმინოშვილი კომისიის წევრი                                    
63 3 ზოია გვილავა კომისიის წევრი                                    
63 3 ზურაბი ჭანტურაია კომისიის წევრი                                    
63 3 მარინა ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
63 3 ლავრენტი მიმინოშვილი კომისიის წევრი                                    
63 3 გურამი ჩოგოვაძე კომისიის წევრი                                    
63 3 იური ფირცხალავა კომისიის წევრი                                    
63 3 ლონდა შაკაია კომისიის წევრი                                    
63 3 დალი ჯღარკავა კომისიის წევრი                                    
63 3 ვახტანგი ჭანტურია მოადგილე                                          

63 4 იზოლდა გიგინეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
63 4 თეა ფირცხალავა კომისიის მდივანი                                  
63 4 ეკატერინე პერტენავა კომისიის წევრი                                    
63 4 ირმა გიგინეიშვილი კომისიის წევრი                                    
63 4 ვალიკო გოგავა კომისიის წევრი                                    
63 4 თალიკო მიქაძე კომისიის წევრი                                    
63 4 ეკატერინა ცომაია კომისიის წევრი                                    
63 4 გულქანი ბაკურია კომისიის წევრი                                    
63 4 ნესტანი გაბუნია კომისიის წევრი                                    
63 4 ზაირა რევაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
63 4 დარეჯან ჯანგველაძე კომისიის წევრი                                    



63 4 ამირანი გაბუნია მოადგილე                                          

63 5 ზურაბი უჩანეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
63 5 ნუგზარი მიმინოშვილი კომისიის მდივანი                                  
63 5 ირაკლი ქოიავა კომისიის წევრი                                    
63 5 მამუკა გუნია კომისიის წევრი                                    
63 5 ეთერი პატარაია კომისიის წევრი                                    
63 5 მარინა გაბისონია კომისიის წევრი                                    
63 5 ზვიადი მიმინოშვილი კომისიის წევრი                                    
63 5 გია ბოკუჩავა კომისიის წევრი                                    
63 5 ელიზა ბოკუჩავა კომისიის წევრი                                    
63 5 სოფიო კოკაია კომისიის წევრი                                    
63 5 იროდი მაკალათია კომისიის წევრი                                    
63 5 მადონა გაბრიაძე მოადგილე                                          

63 6 მარიკა კუპრეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
63 6 გულსუნდა ბზიავა კომისიის მდივანი                                  
63 6 კახა ახობაძე კომისიის წევრი                                    
63 6 ნინო სურმავა კომისიის წევრი                                    
63 6 თამარი ნიკურაძე კომისიის წევრი                                    
63 6 მამუკა ჩაგანავა კომისიის წევრი                                    
63 6 გალაქტიონ ჩაგანავა კომისიის წევრი                                    
63 6 ნუგზარი ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
63 6 თენგიზი კუპრავა კომისიის წევრი                                    
63 6 სვეტლანა ნიკურაძე კომისიის წევრი                                    
63 6 მარინა ჩაგანავა კომისიის წევრი                                    
63 6 ლერი ხორავა მოადგილე                                          

63 7 გიორგი მიმინოშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
63 7 ნესტან ხურცილავა კომისიის მდივანი                                  
63 7 ლევანი დუნდუა კომისიის წევრი                                    
63 7 ნინო დუნდუა კომისიის წევრი                                    
63 7 თეა დუნდუა კომისიის წევრი                                    
63 7 მარინე გოგიშვილი კომისიის წევრი                                    
63 7 ოთარი დუნდუა კომისიის წევრი                                    
63 7 მზია ბახტაძე კომისიის წევრი                                    
63 7 დალი კეკელიძე კომისიის წევრი                                    
63 7 ხათუნა ლაბარტყავა კომისიის წევრი                                    
63 7 ნანა ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    



63 7 თამარა გუგუნავა მოადგილე                                          

63 8 თამაზი კუპრეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
63 8 გელა თოფურია კომისიის მდივანი                                  
63 8 გიგლა კუჭუხიძე კომისიის წევრი                                    
63 8 ზურაბი გაბელაია კომისიის წევრი                                    
63 8 მერაბი ხოშტარია კომისიის წევრი                                    
63 8 გურამი ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
63 8 თემური კუჭუხიძე კომისიის წევრი                                    
63 8 კოტე ვერულაშვილი კომისიის წევრი                                    
63 8 ნადეჟდა კუჭუხიძე კომისიის წევრი                                    
63 8 ნატო მიმინოშვილი კომისიის წევრი                                    
63 8 გოგი ქვილითაია კომისიის წევრი                                    

63 8 კონსტანტინე კუჭუხიძე მოადგილე                                          

63 9 რამინი ჯალაღონია კომისიის თავმჯდომარე                              
63 9 გულნაზი უჩანეიშვილი კომისიის მდივანი                                  
63 9 ფორდიკო კუჭუხიძე კომისიის წევრი                                    
63 9 თამარი კვირკველია კომისიის წევრი                                    
63 9 მარიკა ბოკუჩავა კომისიის წევრი                                    
63 9 გიორგი ჩიქობავა კომისიის წევრი                                    
63 9 ხუტა ჯანჯღავა კომისიის წევრი                                    
63 9 მაკა გვაზავა კომისიის წევრი                                    
63 9 ციცინო ალანია კომისიის წევრი                                    
63 9 ეთერი არახამია კომისიის წევრი                                    
63 9 თამილა თორდია კომისიის წევრი                                    
63 9 თენგიზი ბესელია მოადგილე                                          

63 10 ეკა ესიავა კომისიის თავმჯდომარე                              
63 10 დარეჯანი ხუსკივაძე კომისიის მდივანი                                  
63 10 შოთა ესიავა კომისიის წევრი                                    
63 10 ზვიადი კორძახია კომისიის წევრი                                    
63 10 იმედი გაგუა კომისიის წევრი                                    
63 10 თამარი კაკაურიძე კომისიის წევრი                                    
63 10 სოფიკო ლაბარტყავა კომისიის წევრი                                    
63 10 ნინო ბოკუჩავა კომისიის წევრი                                    
63 10 ხათუნა ცომაია კომისიის წევრი                                    
63 10 მარინა ხელია კომისიის წევრი                                    



63 10 ნადია ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    
63 10 ელისო ბაღათურია მოადგილე                                          

63 11 რიტა გოგიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
63 11 ნინო ჭანტურია კომისიის მდივანი                                  
63 11 ლიდა კიპაროიძე კომისიის წევრი                                    

63 11 მიტროფანე ტალიკაძე კომისიის წევრი                                    
63 11 ციური კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
63 11 ქეთევან გუბელაძე კომისიის წევრი                                    
63 11 კორნელი მიქანაძე კომისიის წევრი                                    
63 11 ნაირა გიგინეიშვილი კომისიის წევრი                                    
63 11 მაია ბუბუტეიშვილი კომისიის წევრი                                    
63 11 მარინა გრიგოლია კომისიის წევრი                                    
63 11 ლაშა კვერხელიძე კომისიის წევრი                                    
63 11 მერი კაპანაძე მოადგილე                                          

63 12 ირმა ჩორგოლაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
63 12 ლარისა მიქაძე კომისიის მდივანი                                  
63 12 ლევანი მიქაძე კომისიის წევრი                                    
63 12 თეა დარცმელიძე კომისიის წევრი                                    
63 12 რუსუდანი შუბლაძე კომისიის წევრი                                    
63 12 ლაშა ჯანგველაძე კომისიის წევრი                                    
63 12 ზურაბი ცომაია კომისიის წევრი                                    
63 12 ხათუნა კინწურაშვილი კომისიის წევრი                                    
63 12 მარინა მიქაძე კომისიის წევრი                                    
63 12 მაია ქურდუბაძე კომისიის წევრი                                    
63 12 ნინო ჯანგველაძე კომისიის წევრი                                    
63 12 ბართლომე ქუქალია მოადგილე                                          

63 13 ბელა ლაბარტყავა კომისიის თავმჯდომარე                              
63 13 მერი გაგუა კომისიის მდივანი                                  
63 13 ნარგიზა ლაბარტყავა კომისიის წევრი                                    
63 13 დავითი მაკალათია კომისიის წევრი                                    

63 13 ვლადიმერი ძველაია კომისიის წევრი                                    
63 13 ბაჩანა ბაღათურია კომისიის წევრი                                    
63 13 რევაზი რურუა კომისიის წევრი                                    
63 13 თამაზი ოჩიგავა კომისიის წევრი                                    



63 13 ნანა დარციმელია კომისიის წევრი                                    
63 13 ბაგრატი მელია კომისიის წევრი                                    
63 13 მზია ოჩიგავა კომისიის წევრი                                    
63 13 ველოდი ოჩიგავა მოადგილე                                          

63 14 თამილა ჭუბაბრია კომისიის თავმჯდომარე                              
63 14 ზვიადი ნოდია კომისიის მდივანი                                  
63 14 როლანდი ოჩიგავა კომისიის წევრი                                    
63 14 ბელა კვახაჯელიძე კომისიის წევრი                                    
63 14 თინათინი ჭაავა კომისიის წევრი                                    
63 14 დავითი ხოშტარია კომისიის წევრი                                    
63 14 ირაკლი კუცია კომისიის წევრი                                    
63 14 ელიზა ხოშტარია კომისიის წევრი                                    
63 14 შორენა გადელია კომისიის წევრი                                    
63 14 ნატრულ თოფურია კომისიის წევრი                                    
63 14 ინგა ნადარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
63 14 რუსუდანი გვაზავა მოადგილე                                          

63 15 იმედი ბოხუა კომისიის თავმჯდომარე                              
63 15 ნანი ნუცუბიძე კომისიის მდივანი                                  
63 15 ბადრი ბაღათურია კომისიის წევრი                                    
63 15 ამირანი კუცია კომისიის წევრი                                    
63 15 ნანი კუცია კომისიის წევრი                                    
63 15 ზაზა კუცია კომისიის წევრი                                    
63 15 ეკატერინე სიმონია-კუცია კომისიის წევრი                                    
63 15 გელა გუგუშვილი კომისიის წევრი                                    
63 15 ზაირა კირკიტაძე კომისიის წევრი                                    
63 15 იამზე კუპრეიშვილი კომისიის წევრი                                    
63 15 კობა კუცია კომისიის წევრი                                    
63 15 პაატა ხოშტარია მოადგილე                                          

63 16 ვალერი დუნდუა კომისიის თავმჯდომარე                              
63 16 თეა გვალია კომისიის მდივანი                                  
63 16 ლენგი მიგინეიშვილი კომისიის წევრი                                    
63 16 პაატა გვალია კომისიის წევრი                                    
63 16 ლია მიგინეიშვილი კომისიის წევრი                                    
63 16 თამარ ნოდია კომისიის წევრი                                    
63 16 გიგა შენგელია კომისიის წევრი                                    
63 16 ბიჭუნა ფრანგიშვილი კომისიის წევრი                                    



63 16 იზა ალექსანდრია კომისიის წევრი                                    
63 16 ტარიელი ლასარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
63 16 ვახტანგი ფრანგიშვილი კომისიის წევრი                                    
63 16 ინეზა მამასახლისი მოადგილე                                          

63 17 ივერი ლეჟავა კომისიის თავმჯდომარე                              
63 17 ხათუნა მიქაძე კომისიის მდივანი                                  
63 17 მირიანი გოჩოლეიშვილი კომისიის წევრი                                    
63 17 კახა ლეჟავა კომისიის წევრი                                    
63 17 ბუდუ ცხვიტარია კომისიის წევრი                                    
63 17 ია რუბენია კომისიის წევრი                                    
63 17 გიორგი სიგუა კომისიის წევრი                                    
63 17 ფიქრია ჯღამაძე კომისიის წევრი                                    
63 17 ირმა მაღნარაძე კომისიის წევრი                                    
63 17 ლეილა მიქაძე კომისიის წევრი                                    
63 17 რევაზი მიქაძე კომისიის წევრი                                    
63 17 ნანა მაძაღუა მოადგილე                                          

63 18 სერაპიონი კორძახია კომისიის თავმჯდომარე                              
63 18 ჰაიდა გაბუნია კომისიის მდივანი                                  
63 18 ეკატერინე მაკალათია კომისიის წევრი                                    
63 18 მაკა მარღანია კომისიის წევრი                                    
63 18 ვასილი კუპრავა კომისიის წევრი                                    
63 18 ვალერი ტყებუჩავა კომისიის წევრი                                    
63 18 ნიკოლოზი მელია კომისიის წევრი                                    
63 18 ნინო ბოკუჩავა კომისიის წევრი                                    
63 18 ინგა გვაზავა კომისიის წევრი                                    
63 18 თეა გრიგოლია კომისიის წევრი                                    
63 18 თეა კუპრავა კომისიის წევრი                                    
63 18 ეთერი გრიგოლია მოადგილე                                          

63 19 მაკა ჯალაღონია კომისიის თავმჯდომარე                              
63 19 რუსიკო მუმლაძე კომისიის მდივანი                                  
63 19 თემური გეგენავა კომისიის წევრი                                    
63 19 შალვა შეროზია კომისიის წევრი                                    
63 19 რამაზი ჯალაღონია კომისიის წევრი                                    
63 19 გიული კილასონია კომისიის წევრი                                    
63 19 ნატო კუპრეიშვილი კომისიის წევრი                                    
63 19 ხვიჩა სიჭინავა კომისიის წევრი                                    



63 19 გენრიეტა კუპრეიშვილი კომისიის წევრი                                    
63 19 თინა ჯალაღანია კომისიის წევრი                                    
63 19 გოდერძი ჯალაღონია კომისიის წევრი                                    
63 19 ნუგზარ ჯალაღონია მოადგილე                                          

63 20 ვაჟა გაბელაია კომისიის თავმჯდომარე                              
63 20 ინდირა გერგაია კომისიის მდივანი                                  
63 20 ირინა ჟვანია კომისიის წევრი                                    
63 20 როსტომი კვიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
63 20 გოჩა მესხი კომისიის წევრი                                    
63 20 ნანა ნიკურაძე კომისიის წევრი                                    
63 20 გურანდა შოთაძე კომისიის წევრი                                    
63 20 ნანა ლიპარტია კომისიის წევრი                                    
63 20 ასმათ თოდუა კომისიის წევრი                                    
63 20 ქსენია კაჭარავა კომისიის წევრი                                    
63 20 ია ქიმერიძე კომისიის წევრი                                    
63 20 მარინა გაბელაია მოადგილე                                          

63 21 დოდო დოლიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
63 21 რუსუდანი კაჭარავა კომისიის მდივანი                                  
63 21 ოლია ჟვანია კომისიის წევრი                                    
63 21 კოტე ბზიავა კომისიის წევრი                                    
63 21 ნანა ცოტაძე კომისიის წევრი                                    
63 21 მზია ქვილითაია კომისიის წევრი                                    
63 21 ნატალია გელიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
63 21 ნონა ლიპარტია კომისიის წევრი                                    
63 21 ლიანა მხეიძე კომისიის წევრი                                    
63 21 მარინა ხიჯაკაძე კომისიის წევრი                                    
63 21 ნანა ჯანგველაძე კომისიის წევრი                                    
63 21 ერეკლე ჭანტურაია მოადგილე                                          

63 22 თემური ცომაია კომისიის თავმჯდომარე                              
63 22 დალი ჩაჩავა კომისიის მდივანი                                  
63 22 რუსიკო ქადარია კომისიის წევრი                                    

63 22 თეიმურაზი ჭოჭუა კომისიის წევრი                                    
63 22 რეზო ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
63 22 თამარი ხვიჩია კომისიის წევრი                                    
63 22 ნინო კილაძე კომისიის წევრი                                    



63 22 ნინო აბულაძე კომისიის წევრი                                    
63 22 ნატო ბოკუჩავა კომისიის წევრი                                    
63 22 ლიანა თოფურია კომისიის წევრი                                    
63 22 მაკა ჭკადუა-წურწუმია კომისიის წევრი                                    
63 22 სოსო თოფურია მოადგილე                                          

63 23 ზაზა პიტავა კომისიის თავმჯდომარე                              
63 23 ლელა ბოხუა კომისიის მდივანი                                  
63 23 ქეთევანი ახობაძე კომისიის წევრი                                    
63 23 ედიშერი დუნდუა კომისიის წევრი                                    
63 23 მერი ხოშტარია კომისიის წევრი                                    
63 23 იზოლდა გოგელია კომისიის წევრი                                    
63 23 ბონდო გეგეშიძე კომისიის წევრი                                    
63 23 მარინა გოგიშვილი კომისიის წევრი                                    
63 23 დავით თელია კომისიის წევრი                                    
63 23 თინა პირტახია კომისიის წევრი                                    
63 23 მერაბი ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
63 23 ირმა გაბუნია მოადგილე                                          

63 24 ნინო მეგენეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
63 24 იამზე ვეფხვაძე კომისიის მდივანი                                  
63 24 მოგელი გვაზავა კომისიის წევრი                                    
63 24 მედეა ჩაჩავა კომისიის წევრი                                    
63 24 ნანა მამფორია კომისიის წევრი                                    
63 24 ლალი თოდუა კომისიის წევრი                                    
63 24 ივანე ჩიტია კომისიის წევრი                                    
63 24 მალხაზი თურქია კომისიის წევრი                                    
63 24 ნანა ანაკიძე კომისიის წევრი                                    
63 24 დალი ოჩხიკიძე კომისიის წევრი                                    
63 24 ინგა ცომაია კომისიის წევრი                                    
63 24 მარინა კაკაბაძე მოადგილე                                          

64 1 ირინა განგია კომისიის თავმჯდომარე                              
64 1 დალი სახოკია კომისიის მდივანი                                  
64 1 თინათინი კუჭავა კომისიის წევრი                                    
64 1 კლავდია გუნია კომისიის წევრი                                    
64 1 ლუარა ნორაკიძე კომისიის წევრი                                    
64 1 მურმანი ბელქანია კომისიის წევრი                                    
64 1 ვახტანგი ალანია კომისიის წევრი                                    



64 1 ლუიზა სანიკიძე კომისიის წევრი                                    
64 1 კახა აბშილავა კომისიის წევრი                                    
64 1 პაატა ბაღათურია კომისიის წევრი                                    
64 1 თამარი შონია კომისიის წევრი                                    
64 1 ნანა ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
64 1 მაია ქავთარაძე მოადგილე                                          

64 2 მზია ბიგვავა კომისიის თავმჯდომარე                              
64 2 თამარი ქებურია კომისიის მდივანი                                  
64 2 რაჯი ფოჩხუა კომისიის წევრი                                    
64 2 ხათუნა ბურსულაია კომისიის წევრი                                    

64 2 თინათინი წულეისკირი-კაჭარავა კომისიის წევრი                                    

64 2 ალექსანდრე ქაჩიბაია კომისიის წევრი                                    
64 2 ინგა გულორდავა კომისიის წევრი                                    
64 2 ვალერიანე მურღულია კომისიის წევრი                                    
64 2 მანუჩარ ზუხბაია კომისიის წევრი                                    
64 2 რობერტი კაშია კომისიის წევრი                                    
64 2 ეკატერინე კიზირია კომისიის წევრი                                    
64 2 მანანა სკურიდინი კომისიის წევრი                                    
64 2 ნათია ცხადაია მოადგილე                                          

64 3 ბადრი კაკულია კომისიის თავმჯდომარე                              
64 3 სალომე ჯიქია კომისიის მდივანი                                  
64 3 დარეჯანი სახოკია კომისიის წევრი                                    
64 3 ნინო ფარულავა კომისიის წევრი                                    
64 3 ნინო ლაკია კომისიის წევრი                                    
64 3 კარინე კორშია კომისიის წევრი                                    
64 3 მარინა სირია კომისიის წევრი                                    
64 3 ნანა ხოფერია კომისიის წევრი                                    
64 3 ზაური გელენავა კომისიის წევრი                                    
64 3 თამარი ლაკია კომისიის წევრი                                    
64 3 ირაკლი მეფარიშვილი კომისიის წევრი                                    
64 3 თენგიზი სალაყაია კომისიის წევრი                                    
64 3 ზაზა კირცხალია მოადგილე                                          

64 4 ნატო ხელაია კომისიის თავმჯდომარე                              
64 4 ირინე ნინუა კომისიის მდივანი                                  



64 4 მზია ქუცურუა კომისიის წევრი                                    
64 4 ნინო ელიავა კომისიის წევრი                                    
64 4 ბექა მზარელუა კომისიის წევრი                                    
64 4 რუსუდანი აფაქიძე კომისიის წევრი                                    
64 4 მაგდანა კოკაია კომისიის წევრი                                    
64 4 ლუიზა თურქია კომისიის წევრი                                    
64 4 ლევანი ჯგერენაია კომისიის წევრი                                    
64 4 ხათუნა დადიანი კომისიის წევრი                                    
64 4 ნონა ლეთორდიანი კომისიის წევრი                                    
64 4 ლევანი უჩანეიშვილი კომისიის წევრი                                    
64 4 ნუნუ გულორდავა მოადგილე                                          

64 5 ეთერი გვასალია კომისიის თავმჯდომარე                              
64 5 თეა ხაჯალია კომისიის მდივანი                                  
64 5 აზა გაგუა კომისიის წევრი                                    

64 5 თეა
ხურცილავა-
ბარკალაია კომისიის წევრი                                    

64 5 ზურაბი ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    
64 5 თეა ცაგურია კომისიის წევრი                                    
64 5 მამუკა ხუბულავა კომისიის წევრი                                    
64 5 მანანა მურღულია კომისიის წევრი                                    
64 5 ნანული ჟვანია კომისიის წევრი                                    

64 5 მანანა ლაცუზბაია-სიორდია კომისიის წევრი                                    
64 5 ნანა პერტაია კომისიის წევრი                                    
64 5 ლელა სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
64 5 გელა ხოფერია მოადგილე                                          

64 6 დიანა მილორავა კომისიის თავმჯდომარე                              
64 6 თინათინი გოგინავა კომისიის მდივანი                                  
64 6 მერი ცხვედიანი კომისიის წევრი                                    
64 6 მაკა კუპრეიშვილი კომისიის წევრი                                    
64 6 თინათინი ტორჩინავა კომისიის წევრი                                    
64 6 ეკატერინე ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    
64 6 მარიკა ხელაია კომისიის წევრი                                    
64 6 ნათია ხოჭოლავა კომისიის წევრი                                    
64 6 იამზე გასანოვი კომისიის წევრი                                    
64 6 მზია ადამია კომისიის წევრი                                    
64 6 მზია კირცხალია კომისიის წევრი                                    



64 6 ლია წურწუმია კომისიის წევრი                                    
64 6 ზურაბი მურღულია მოადგილე                                          

64 7 ქეთევანი ბარკალაია კომისიის თავმჯდომარე                              
64 7 თეა წიფურია კომისიის მდივანი                                  
64 7 მაკა წურწუმია კომისიის წევრი                                    
64 7 ხატია ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
64 7 ფატიმა ჟვანია კომისიის წევრი                                    
64 7 ასმათი გაბუნია კომისიის წევრი                                    
64 7 ხატია ჯალაღონია კომისიის წევრი                                    
64 7 ელზა ხუბუა კომისიის წევრი                                    

64 7 ავთანდილი ფოცხვერაია კომისიის წევრი                                    
64 7 ელისო კორშია კომისიის წევრი                                    
64 7 დალი ტყებუჩავა კომისიის წევრი                                    
64 7 სოფიო შეროზია კომისიის წევრი                                    
64 7 დოდო ჭანტურია მოადგილე                                          

64 8 ისაკი მურღულია კომისიის თავმჯდომარე                              
64 8 ნაზი ოკუჯავა კომისიის მდივანი                                  
64 8 დიანა კვაშილავა კომისიის წევრი                                    
64 8 გიორგი ცომაია კომისიის წევრი                                    
64 8 ნონა სკურიდინი კომისიის წევრი                                    
64 8 ნანი ფრანგიშვილი კომისიის წევრი                                    
64 8 ნინო კორშია-ბაღათურია კომისიის წევრი                                    
64 8 ნარი ნარსია კომისიის წევრი                                    
64 8 ნატალია ტაბაღუა კომისიის წევრი                                    
64 8 ნონა ბოკუჩავა კომისიის წევრი                                    
64 8 ნათია თოდუა კომისიის წევრი                                    
64 8 ზაირა მურღულია კომისიის წევრი                                    
64 8 იოსები არაბაშვილი მოადგილე                                          

64 9 ნონა ქამადაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
64 9 ნანი სანიკიძე კომისიის მდივანი                                  
64 9 დარიკო გარუჩავა კომისიის წევრი                                    
64 9 შოთა გვარამია კომისიის წევრი                                    

64 9 ნანა დარსალია-გრიგოლავა კომისიის წევრი                                    
64 9 ნელი ნინუა კომისიის წევრი                                    



64 9 მადონა ჩემია კომისიის წევრი                                    
64 9 მზია ნინუა კომისიის წევრი                                    
64 9 ფრიდონი ცაავა კომისიის წევრი                                    
64 9 თამარი გიგიბერია კომისიის წევრი                                    
64 9 ლორენა შალიკაშვილი კომისიის წევრი                                    
64 9 გიორგი წულეისკირი კომისიის წევრი                                    
64 9 მანანა გიგიბერია მოადგილე                                          

64 10 თამარი თოლორდავა კომისიის თავმჯდომარე                              
64 10 ირმა ადამია კომისიის მდივანი                                  
64 10 ცირა ქობალია კომისიის წევრი                                    
64 10 ლელა კვირკველია კომისიის წევრი                                    
64 10 ნონა წურწუმია კომისიის წევრი                                    
64 10 თამარ ასმავა კომისიის წევრი                                    
64 10 ინეზა თათარიშვილი კომისიის წევრი                                    
64 10 ნატო ხაფავა კომისიის წევრი                                    
64 10 ია თორდია კომისიის წევრი                                    
64 10 ნონა ახალაია კომისიის წევრი                                    
64 10 ანჟელა ბოჯგუა კომისიის წევრი                                    
64 10 ნონა სალაყაია კომისიის წევრი                                    
64 10 ირმა ჯანჯღავა მოადგილე                                          

64 11 სოსო მორგოშია კომისიის თავმჯდომარე                              
64 11 დოდო ლომია კომისიის მდივანი                                  
64 11 ნინო აბშილავა კომისიის წევრი                                    
64 11 მაია გეგელია კომისიის წევრი                                    
64 11 მანანა ხარებავა კომისიის წევრი                                    
64 11 დავითი ფირცხალავა კომისიის წევრი                                    
64 11 ნინო შეროზია კომისიის წევრი                                    
64 11 ძაბული კემულარია კომისიის წევრი                                    
64 11 მალხაზი ჯალაღონია კომისიის წევრი                                    
64 11 მარიამი ბაჩილავა კომისიის წევრი                                    
64 11 ნინო ფირცხელავა კომისიის წევრი                                    
64 11 მარიამი ხუხუა კომისიის წევრი                                    
64 11 თამილა ხურცილავა-პარკაია მოადგილე                                          

64 12 ლია ოხანაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
64 12 ნინო ლომია კომისიის მდივანი                                  
64 12 თათია რუსია კომისიის წევრი                                    



64 12 მაია კოტარია კომისიის წევრი                                    
64 12 ინგა თოდუა კომისიის წევრი                                    
64 12 გია ზარქუა კომისიის წევრი                                    
64 12 ფრიდონი ყურუა კომისიის წევრი                                    
64 12 იათამზე შეროზია კომისიის წევრი                                    
64 12 თამარა ტყებუჩავა კომისიის წევრი                                    
64 12 ნონა ფარცვანია კომისიის წევრი                                    
64 12 ნანა ფიფია კომისიის წევრი                                    
64 12 ნანა ჭაუტიძე კომისიის წევრი                                    
64 12 ირინე ფოჩხუა მოადგილე                                          

64 13 ბადრი ძაგანია კომისიის თავმჯდომარე                              
64 13 თეა გვარამია კომისიის მდივანი                                  
64 13 ლამარა ზარქუა კომისიის წევრი                                    
64 13 მარინე ფაღავა კომისიის წევრი                                    
64 13 ნანა ბირკაია-საჯაია კომისიის წევრი                                    
64 13 რევაზი ოდიშარია კომისიის წევრი                                    
64 13 ლელა მეფიშვილი კომისიის წევრი                                    
64 13 იამზე გოგინავა კომისიის წევრი                                    
64 13 გია გეგენავა კომისიის წევრი                                    
64 13 შორენა გვასალია კომისიის წევრი                                    
64 13 ნინო თულაძე კომისიის წევრი                                    
64 13 ლამზირა ქობალია კომისიის წევრი                                    
64 13 თეონა მალანია მოადგილე                                          

64 14 ელისო სიჭინავა კომისიის თავმჯდომარე                              
64 14 თამაზ წირქვაძე კომისიის მდივანი                                  
64 14 ნური შენგელია კომისიის წევრი                                    
64 14 პაატა ნაროუშვილი კომისიის წევრი                                    
64 14 გულთამზე ბაქრაძე კომისიის წევრი                                    
64 14 ლილი ლიპარტია კომისიის წევრი                                    
64 14 მაია გადილია კომისიის წევრი                                    
64 14 ნუნუ გვილავა კომისიის წევრი                                    
64 14 რუსუდან მურღულია კომისიის წევრი                                    
64 14 ლალი გვარამია კომისიის წევრი                                    
64 14 მაყვალა კაკავა კომისიის წევრი                                    
64 14 რამინ ქობალია კომისიის წევრი                                    
64 14 ნარგიზა ნარსია მოადგილე                                          



64 15 აზა ცაავა კომისიის თავმჯდომარე                              
64 15 ფატიმა ბოჯგუა კომისიის მდივანი                                  
64 15 მაკა ხასია კომისიის წევრი                                    
64 15 მარიკა დგებუაძე კომისიის წევრი                                    
64 15 ნანა გაგუა კომისიის წევრი                                    
64 15 ქრისტინე ელიავა კომისიის წევრი                                    
64 15 ნარგიზა ხუხია კომისიის წევრი                                    
64 15 ლანა ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
64 15 მარინე ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
64 15 ვარლამ გუგუჩია კომისიის წევრი                                    
64 15 ელიკო კირცხალია კომისიის წევრი                                    
64 15 ნინო სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
64 15 ირაკლი გელოზია მოადგილე                                          

64 16 ვიქტორია ბერიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
64 16 მანანა ლაშქარავა კომისიის მდივანი                                  
64 16 ლუიზა კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    
64 16 ნუგზარი სირია კომისიის წევრი                                    
64 16 გელა ქაჯაია კომისიის წევრი                                    
64 16 ია შამათავა კომისიის წევრი                                    
64 16 დათო ჯავახია კომისიის წევრი                                    
64 16 თამარი ხუნწარია კომისიის წევრი                                    
64 16 ნანა გაბუნია კომისიის წევრი                                    
64 16 თამარ პაპასკირი კომისიის წევრი                                    
64 16 ლაშა სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
64 16 ლეილა ხაბურზანია კომისიის წევრი                                    
64 16 ასმათი ყალიჩავა მოადგილე                                          

64 17 ნარგიზა გარუჩავა კომისიის თავმჯდომარე                              
64 17 უჩა გუნია კომისიის მდივანი                                  
64 17 გულნარა დავითაია კომისიის წევრი                                    
64 17 ნანა ხარებავა კომისიის წევრი                                    
64 17 აკაკი დავითაია კომისიის წევრი                                    
64 17 ნანა ტყებუჩავა კომისიის წევრი                                    
64 17 ეკატერინე ფოჩხუა კომისიის წევრი                                    
64 17 ნანა ჯიბლაძე კომისიის წევრი                                    
64 17 მარინა გვარამია-ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
64 17 მაკა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    



64 17 ირმა კვირკველია კომისიის წევრი                                    
64 17 ხათუნა ლუხავა კომისიის წევრი                                    
64 17 ცოტნე შუშანია მოადგილე                                          

64 18 გურამი მურღულია კომისიის თავმჯდომარე                              
64 18 ხატია ეჯიბია კომისიის მდივანი                                  
64 18 მირანდა მირცხულავა კომისიის წევრი                                    
64 18 დავითი ადამია კომისიის წევრი                                    
64 18 ხათუნა ნიკურაძე კომისიის წევრი                                    
64 18 მანანა ლაბახუა კომისიის წევრი                                    
64 18 შორენა ნოდია კომისიის წევრი                                    

64 18 თეიმურაზი ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    
64 18 ლერი ბესელია კომისიის წევრი                                    
64 18 დარეჯანი კარტოზია კომისიის წევრი                                    
64 18 თამთა კვირტია კომისიის წევრი                                    
64 18 მერაბი კორშია კომისიის წევრი                                    
64 18 ზოია ნატრიაშვილი მოადგილე                                          

64 19 ნანა დემურია კომისიის თავმჯდომარე                              
64 19 ქეთევანი ლომთაძე კომისიის მდივანი                                  
64 19 ლარისა სიგუა კომისიის წევრი                                    
64 19 ინეზა ღვინჯილია კომისიის წევრი                                    
64 19 ნუნუ ჯიჯეიშვილი კომისიის წევრი                                    
64 19 იამზე შელია კომისიის წევრი                                    
64 19 მაია ღვინჯილია კომისიის წევრი                                    
64 19 მანანა მურღვლიანი კომისიის წევრი                                    
64 19 სოფიო აფხაზავა კომისიის წევრი                                    
64 19 შალვა ბარკალაია კომისიის წევრი                                    
64 19 თამარ მალანია კომისიის წევრი                                    
64 19 ნინო ოდიშარია კომისიის წევრი                                    
64 19 მანანა გვასალია მოადგილე                                          

64 20 ნინო ქათამაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
64 20 ლიანა მგალობლიშვილი კომისიის მდივანი                                  
64 20 იამზე კაჭარავა კომისიის წევრი                                    
64 20 მალხაზი ლომაია კომისიის წევრი                                    
64 20 მედეა გაბელაია კომისიის წევრი                                    
64 20 ესმა ნაროუშვილი კომისიის წევრი                                    



64 20 რიმა ბოჯგუა კომისიის წევრი                                    
64 20 დავითი გვასალია კომისიის წევრი                                    
64 20 სოფიკო გოგოლი კომისიის წევრი                                    
64 20 მირანდა გადელია კომისიის წევრი                                    
64 20 ნათელა დავითაია კომისიის წევრი                                    
64 20 ქართლოსი შონია კომისიის წევრი                                    
64 20 მამუკა ჯოჯუა მოადგილე                                          

64 21 ფრიდონი ჯღამაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
64 21 მზია კუპრეიშვილი კომისიის მდივანი                                  
64 21 გრიგოლი გოგეიშვილი კომისიის წევრი                                    
64 21 ლელა ჩემია კომისიის წევრი                                    
64 21 ელისო ლოლაძე კომისიის წევრი                                    
64 21 დავითი კუპრეიშვილი კომისიის წევრი                                    
64 21 ნატო ოჩიგავა კომისიის წევრი                                    
64 21 ლუნაზი კუპრეიშვილი კომისიის წევრი                                    
64 21 რამინი ბასილაია კომისიის წევრი                                    
64 21 ინგა ბჟალავა კომისიის წევრი                                    
64 21 ოთარი კუპრეიშვილი კომისიის წევრი                                    
64 21 ლაშა ნადარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
64 21 ბიძინა შარუხია მოადგილე                                          

64 22 დათუნა გაბელია კომისიის თავმჯდომარე                              
64 22 თეა ხუნჯუა კომისიის მდივანი                                  
64 22 თამარი ხუნჯუა კომისიის წევრი                                    
64 22 დათო ადამია კომისიის წევრი                                    
64 22 ეკატერინე მამულია კომისიის წევრი                                    
64 22 სერგო ნინუა კომისიის წევრი                                    
64 22 ბესიკი ჯეჯელავა კომისიის წევრი                                    
64 22 ჯემალი არჩაია კომისიის წევრი                                    
64 22 გოგი ჟიშქარიანი კომისიის წევრი                                    
64 22 ნინო ფარულავა კომისიის წევრი                                    
64 22 მთვარისა ჩიჩუა კომისიის წევრი                                    
64 22 თეონა ცხვიტავა კომისიის წევრი                                    
64 22 ბიძინა ტაბაღუა მოადგილე                                          

64 23 ქართლოს ბოჯგუა კომისიის თავმჯდომარე                              
64 23 ნანა შურღაია კომისიის მდივანი                                  
64 23 დავითი წულეისკირი კომისიის წევრი                                    



64 23 ლაისო გულორდავა კომისიის წევრი                                    
64 23 გიორგი ტყებუჩავა კომისიის წევრი                                    
64 23 გრიგოლი შურღაია კომისიის წევრი                                    
64 23 ნანა ფაჩულია კომისიის წევრი                                    
64 23 ნინო შურღაია კომისიის წევრი                                    
64 23 ქეთევან ჯალაღონია კომისიის წევრი                                    
64 23 არნოლდ შურღაია კომისიის წევრი                                    
64 23 მაისა ჯალაღონია კომისიის წევრი                                    
64 23 იზა ჯიჯელავა კომისიის წევრი                                    
64 23 ინგა ვარდია მოადგილე                                          

64 24 ირმა ყურაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
64 24 ლუიზა ძაძამია კომისიის მდივანი                                  
64 24 გულნაზი კახიანი კომისიის წევრი                                    
64 24 პატიკო ცაავა კომისიის წევრი                                    
64 24 ლაშა ჯანაშია კომისიის წევრი                                    
64 24 ნანული სოსელია კომისიის წევრი                                    
64 24 მერაბ ლომია კომისიის წევრი                                    
64 24 ვარდო ჩიქობავა კომისიის წევრი                                    
64 24 დარეჯანი ხურცილავა კომისიის წევრი                                    
64 24 ინგა თოლორაია კომისიის წევრი                                    
64 24 თეა თოლორდავა კომისიის წევრი                                    
64 24 სოფიო პიჭუტავა კომისიის წევრი                                    
64 24 ჯემალი გარუჩავა მოადგილე                                          

64 25 ვალერიანე ფაცია კომისიის თავმჯდომარე                              
64 25 ირმა კოღუა კომისიის მდივანი                                  
64 25 ლალი ხურცია-ფაჩულია კომისიის წევრი                                    
64 25 მაკა ბებია კომისიის წევრი                                    
64 25 სოფიო კირილოვა კომისიის წევრი                                    
64 25 მაკა გრიგოლია კომისიის წევრი                                    

64 25 ავთანდილი ჯაიანი კომისიის წევრი                                    
64 25 ციური ვახანია კომისიის წევრი                                    
64 25 ხათუნა კვირკველია კომისიის წევრი                                    
64 25 მანანა ახალაია კომისიის წევრი                                    
64 25 ხათუნა გვარამია-წურწუმია კომისიის წევრი                                    
64 25 ნინო ოთხოზორია კომისიის წევრი                                    
64 25 ლევანი წულაია მოადგილე                                          



64 26 გიორგი ხურცილავა კომისიის თავმჯდომარე                              
64 26 ლარისა გოგია კომისიის მდივანი                                  
64 26 თამილა კვაშილავა კომისიის წევრი                                    
64 26 თამარი ჯოჯუა კომისიის წევრი                                    
64 26 ჯამბული გოგია კომისიის წევრი                                    
64 26 გენადი ხუხუნი კომისიის წევრი                                    
64 26 კობა ქადარია კომისიის წევრი                                    
64 26 თემური გაბუჩია კომისიის წევრი                                    
64 26 ელზა გოგია კომისიის წევრი                                    
64 26 ლელა თოდუა კომისიის წევრი                                    
64 26 გოდერძი ცეკვავა კომისიის წევრი                                    
64 26 მარინე ჯიმშელეიშვილი კომისიის წევრი                                    
64 26 მადლენა დიხამინჯია მოადგილე                                          

64 27 ლელა კვირაია კომისიის თავმჯდომარე                              
64 27 თამარი ეჯიბია-ჯოჯუა კომისიის მდივანი                                  
64 27 ფატიმა ცაავა კომისიის წევრი                                    
64 27 მაია ბერია კომისიის წევრი                                    
64 27 მაია ცეკვავა კომისიის წევრი                                    
64 27 ზურაბი ბარკალაია კომისიის წევრი                                    
64 27 ნანა ბარკალაია კომისიის წევრი                                    
64 27 თორნიკე მირცხულავა კომისიის წევრი                                    

64 27 ვლადიმერი პირტახია კომისიის წევრი                                    
64 27 მამუკა ხაბეიშვილი კომისიის წევრი                                    
64 27 იზოლდა ხუბუნაია კომისიის წევრი                                    
64 27 ლელა ჯაკობია კომისიის წევრი                                    
64 27 მამუკა ჭეიშვილი მოადგილე                                          

64 28 ლია თოფურია კომისიის თავმჯდომარე                              
64 28 ირმა სასანია კომისიის მდივანი                                  
64 28 გულნარა ქევანიშვილი კომისიის წევრი                                    
64 28 მზია ფაჩულია კომისიის წევრი                                    
64 28 მანონი სიმონია კომისიის წევრი                                    
64 28 გია ჯვართავა კომისიის წევრი                                    
64 28 გელა გვასალია კომისიის წევრი                                    
64 28 ლია ხორავა კომისიის წევრი                                    
64 28 ხათუნა კირცხალია კომისიის წევრი                                    



64 28 მადონა მაშავა კომისიის წევრი                                    
64 28 მაია სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
64 28 გელა ფაჩულია კომისიის წევრი                                    
64 28 ნათია ყურაშვილი მოადგილე                                          

64 29 ნათია სირია კომისიის თავმჯდომარე                              
64 29 მამუკა კუპრავა კომისიის მდივანი                                  
64 29 გურანდა ოდიშარია კომისიის წევრი                                    
64 29 დათუნა ბესელია კომისიის წევრი                                    
64 29 მურმანი ბესელია კომისიის წევრი                                    
64 29 თეა ნიკურაძე კომისიის წევრი                                    
64 29 მზიური ოდიშარია კომისიის წევრი                                    
64 29 ვახტანგი წულაია კომისიის წევრი                                    
64 29 ეთერი მამულია კომისიის წევრი                                    
64 29 თამარი მილორავა კომისიის წევრი                                    
64 29 ლელა ოდიშარია კომისიის წევრი                                    
64 29 ბორისი ხუხუა კომისიის წევრი                                    
64 29 თამარი ოდიშარია მოადგილე                                          

64 30 ზურაბი თორთლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
64 30 ირაკლი გაგუა კომისიის მდივანი                                  
64 30 ირმა ცაავა კომისიის წევრი                                    
64 30 ვასილი ოდიშარია კომისიის წევრი                                    
64 30 ლამარა სირია კომისიის წევრი                                    
64 30 თამაზი ინალიშვილი კომისიის წევრი                                    
64 30 არჩილი ქორიძე კომისიის წევრი                                    
64 30 აზა ჯაიანი კომისიის წევრი                                    

64 30 ალექსანდრე ჯანაშია კომისიის წევრი                                    
64 30 ლენა ბესელია კომისიის წევრი                                    
64 30 ეკატერინე ჯანჯღავა კომისიის წევრი                                    
64 30 მანუჩარი ჯღამაია კომისიის წევრი                                    
64 30 ზვიადი გვაზავა მოადგილე                                          

64 31 ლეილა თოფურია კომისიის თავმჯდომარე                              
64 31 დარეჯანი ზარქუა კომისიის მდივანი                                  
64 31 ბესარიონი ჯავახია კომისიის წევრი                                    
64 31 მაია ქაჩიბაია კომისიის წევრი                                    
64 31 ნუნუ ასათიანი კომისიის წევრი                                    



64 31 გელა ზარქუა კომისიის წევრი                                    
64 31 ფატმანი გრიგოლაია კომისიის წევრი                                    
64 31 თამთა ჯიმშელეიშვილი კომისიის წევრი                                    
64 31 მანუჩარ ჩიკვაიძე კომისიის წევრი                                    
64 31 ლიკა კალანდია კომისიის წევრი                                    
64 31 ზაირა ლომაია კომისიის წევრი                                    
64 31 ნანა ხუხუნი კომისიის წევრი                                    
64 31 ნაირა ბერულავა მოადგილე                                          

64 32 შორენა შამათავა კომისიის თავმჯდომარე                              
64 32 ეთერი საჯაია კომისიის მდივანი                                  
64 32 ილია ჯავახია კომისიის წევრი                                    
64 32 იზოლდა ზარქუა კომისიის წევრი                                    
64 32 გიორგი წურწუმია კომისიის წევრი                                    
64 32 ეკატერინე სირია კომისიის წევრი                                    
64 32 ნინო ჟიშკარიანი კომისიის წევრი                                    
64 32 თეა კოკაია კომისიის წევრი                                    
64 32 ეკა კუჭავა კომისიის წევრი                                    
64 32 ბესიკი ბესელია კომისიის წევრი                                    
64 32 მარინა კილასონია კომისიის წევრი                                    
64 32 ნათელა ფარღალავა კომისიის წევრი                                    
64 32 ციალა გოგოლი მოადგილე                                          

64 33 პაატა გაბელია კომისიის თავმჯდომარე                              
64 33 ირმა შეროზია კომისიის მდივანი                                  
64 33 დავითი კუჭავა კომისიის წევრი                                    
64 33 აზა ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    
64 33 იზა ხუნწარია კომისიის წევრი                                    
64 33 კაპიტონ მამულია კომისიის წევრი                                    
64 33 ირაკლი ქვარცხავა კომისიის წევრი                                    
64 33 ზაური ხუბუა კომისიის წევრი                                    
64 33 სულხანი გოგინავა კომისიის წევრი                                    
64 33 გოჩა სორდია კომისიის წევრი                                    
64 33 ლევანი ქადარია კომისიის წევრი                                    
64 33 რომანი ხაბურზანია კომისიის წევრი                                    
64 33 დემური შეროზია მოადგილე                                          

64 34 ვახტანგი ლეკვეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
64 34 მანანა შამათავა კომისიის მდივანი                                  



64 34 კახაბერი ჯანჯღავა კომისიის წევრი                                    
64 34 დანიელი ტყებუჩავა კომისიის წევრი                                    
64 34 მიტო სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
64 34 მზია გიგიბერია კომისიის წევრი                                    
64 34 თეა კაკულია კომისიის წევრი                                    
64 34 გელა ჯოჯუა კომისიის წევრი                                    
64 34 ზეინაბ ჭაავა კომისიის წევრი                                    

64 34 ლონგინოზი შამათავა კომისიის წევრი                                    
64 34 ქეთო ჭედია კომისიის წევრი                                    
64 34 რევაზი ჯოჯუა კომისიის წევრი                                    
64 34 კობა ჯოჯუა მოადგილე                                          

64 35 კახა მირცხულავა კომისიის თავმჯდომარე                              
64 35 მარინა ჩიქოვანი კომისიის მდივანი                                  
64 35 მერაბი ქუჩულორია კომისიის წევრი                                    
64 35 სულხანი დემურია კომისიის წევრი                                    
64 35 გოგიტა ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
64 35 რეუმერი ღვინჯილია კომისიის წევრი                                    
64 35 მარინე სანაია კომისიის წევრი                                    
64 35 როინ მამულია კომისიის წევრი                                    
64 35 ვერა ვეკუა კომისიის წევრი                                    
64 35 გიორგი დემურია კომისიის წევრი                                    
64 35 ელენე სანაია კომისიის წევრი                                    
64 35 თამარი ჯოლოგუა კომისიის წევრი                                    
64 35 ნანა ჟვანია მოადგილე                                          

64 36 ვახტანგი ჯანჯღავა კომისიის თავმჯდომარე                              
64 36 ლია გიგიბერია კომისიის მდივანი                                  
64 36 ირაკლი ხურცილავა კომისიის წევრი                                    
64 36 სვეტლანა ჩიქობავა კომისიის წევრი                                    
64 36 ია წულეისკირი კომისიის წევრი                                    
64 36 მარიამ გუნია კომისიის წევრი                                    
64 36 დარიკო შალამბერიძე კომისიის წევრი                                    
64 36 ჯონატო ბჟალავა კომისიის წევრი                                    
64 36 ზაქარია ალანია კომისიის წევრი                                    
64 36 დათო კუპრეიშვილი კომისიის წევრი                                    
64 36 მარინე ჩიქობავა კომისიის წევრი                                    
64 36 ნატალია ჯაკობია კომისიის წევრი                                    



64 36 ილია კუპრეიშვილი მოადგილე                                          

64 37 მანანა ზარანდია კომისიის თავმჯდომარე                              
64 37 ჟანა კვირკველია კომისიის მდივანი                                  
64 37 ლია საჯაია კომისიის წევრი                                    
64 37 ნანა კუჭავა კომისიის წევრი                                    
64 37 ეთერი თოფურიძე კომისიის წევრი                                    
64 37 ეკატერინე ფარცვანია კომისიის წევრი                                    
64 37 სალომე ხუხია კომისიის წევრი                                    
64 37 ქეთინო ჩილაჩავა-ჩიქობავა კომისიის წევრი                                    
64 37 ჯილდა კორშია კომისიის წევრი                                    
64 37 ია განგავა კომისიის წევრი                                    
64 37 ემზარ წულაია კომისიის წევრი                                    
64 37 ზაზა ხუხია კომისიის წევრი                                    
64 37 ნანი ძიძიგური მოადგილე                                          

64 38 უშანგი ჩილაჩავა კომისიის თავმჯდომარე                              
64 38 ლია მილორავა კომისიის მდივანი                                  
64 38 შორენა ოდიშარია კომისიის წევრი                                    
64 38 ნელი ჯანჯღავა კომისიის წევრი                                    
64 38 ნანი გოგებაშვილი კომისიის წევრი                                    
64 38 დავითი კუპრეიშვილი კომისიის წევრი                                    
64 38 რობერტ კარანაია კომისიის წევრი                                    
64 38 გენრიეტა ნანავა კომისიის წევრი                                    
64 38 ზურაბი ბოხუა კომისიის წევრი                                    
64 38 მარინე ნადარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
64 38 ლატავრა ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
64 38 ლალი ხურცილავა კომისიის წევრი                                    
64 38 მედეა ბარკალაია მოადგილე                                          

64 39 ზინაიდა ქაქუთია კომისიის თავმჯდომარე                              
64 39 ნინო გვასალია კომისიის მდივანი                                  
64 39 თამარ ხვიჩია კომისიის წევრი                                    
64 39 ბაჩანა მაცაბერიძე კომისიის წევრი                                    
64 39 ლევანი რეკვავა კომისიის წევრი                                    
64 39 თეიმურაზ ძიძავა კომისიის წევრი                                    
64 39 ზურაბი ლორჩოშვილი კომისიის წევრი                                    
64 39 გია გვასალია კომისიის წევრი                                    
64 39 ვალტერი გვასალია კომისიის წევრი                                    



64 39 მამუკა გოგენია კომისიის წევრი                                    
64 39 ირმა კუკავა კომისიის წევრი                                    
64 39 ნინო მიქავა კომისიის წევრი                                    
64 39 მურმან სერგია მოადგილე                                          

64 40 ნუკრი მირგატია კომისიის თავმჯდომარე                              
64 40 რეზო ჭითავა კომისიის მდივანი                                  
64 40 ილონა ტყებუჩავა კომისიის წევრი                                    
64 40 გია დადიანი კომისიის წევრი                                    
64 40 გენადი მირცხულავა კომისიის წევრი                                    
64 40 დავითი გვასალია კომისიის წევრი                                    
64 40 ბორისი გუგუნავა კომისიის წევრი                                    
64 40 ლიმონი ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
64 40 რამაზი მირცხულავა კომისიის წევრი                                    
64 40 ზურაბი ადანაია კომისიის წევრი                                    
64 40 მერაბი ბულიავა კომისიის წევრი                                    
64 40 მამუკა მიგინეიშვილი კომისიის წევრი                                    
64 40 ელზა ჭითავა მოადგილე                                          

64 41 მარინა წულაია კომისიის თავმჯდომარე                              
64 41 მაია სართანია კომისიის მდივანი                                  
64 41 გიორგი ჯოლოგუა კომისიის წევრი                                    
64 41 დალი წურწუმია კომისიის წევრი                                    
64 41 გოდერძი ვარდია კომისიის წევრი                                    
64 41 ეკა ნაროუშვილი კომისიის წევრი                                    
64 41 იმედა ხუხია კომისიის წევრი                                    
64 41 მირანდა პაჭკორია კომისიის წევრი                                    
64 41 ხათუნა შონია კომისიის წევრი                                    
64 41 თაკო ბერაია კომისიის წევრი                                    
64 41 ირა გვარამია კომისიის წევრი                                    
64 41 მაკა ფაცია კომისიის წევრი                                    
64 41 როზა გვარამია მოადგილე                                          

64 42 ია სიჭინავა კომისიის თავმჯდომარე                              
64 42 ლამზირა სანაია კომისიის მდივანი                                  
64 42 სულიკო ხმელიძე კომისიის წევრი                                    
64 42 ხათუნა შურღაია კომისიის წევრი                                    
64 42 თეა ეჯიბია კომისიის წევრი                                    
64 42 ხვიჩა მაშავა კომისიის წევრი                                    



64 42 ლამარა აფაქიძე კომისიის წევრი                                    
64 42 ინგა ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
64 42 ელდარი ჭითავა კომისიის წევრი                                    
64 42 დინა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
64 42 მერაბ დანელია კომისიის წევრი                                    
64 42 ბესიკი ფაჩულია კომისიის წევრი                                    
64 42 მაია ჩიქობავა მოადგილე                                          

64 43 გოჩა ნაჭყებია კომისიის თავმჯდომარე                              
64 43 ნათელა გვასალია კომისიის მდივანი                                  
64 43 ია ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    
64 43 ნინო ნაკაშია კომისიის წევრი                                    
64 43 ლალი ბოჯგუა კომისიის წევრი                                    
64 43 რომანი ჯინორიძე კომისიის წევრი                                    
64 43 ჯემალი გრიგოლია კომისიის წევრი                                    
64 43 ციალა მიშველაძე კომისიის წევრი                                    
64 43 ზაზა ახალაია კომისიის წევრი                                    
64 43 იური ლომია კომისიის წევრი                                    
64 43 ინგა რუსია კომისიის წევრი                                    
64 43 ნათელა ფარღალავა კომისიის წევრი                                    
64 43 რომან ჯანაშია მოადგილე                                          

65 1 ირა სილაგაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
65 1 ნინო ხუნწელია კომისიის მდივანი                                  
65 1 მაია ადამია კომისიის წევრი                                    
65 1 თამარ მოწერელია კომისიის წევრი                                    
65 1 გურამ ჩქოფოია კომისიის წევრი                                    
65 1 ლიანა ლაშხია კომისიის წევრი                                    
65 1 რუსუდან წულაია კომისიის წევრი                                    
65 1 ეკატერინე კვანტალიანი კომისიის წევრი                                    
65 1 ნინო გაგუა კომისიის წევრი                                    

65 1 ლელა
კვარაცხელია-
კვაშილავა კომისიის წევრი                                    

65 1 ელენე კოკაია კომისიის წევრი                                    
65 1 ნანა სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
65 1 როლანდ წულაია მოადგილე                                          

65 2 დავით ჯამბურია კომისიის თავმჯდომარე                              
65 2 მაია სახოკია კომისიის მდივანი                                  



65 2 ქეთევან ნაროუშვილი კომისიის წევრი                                    
65 2 თემური ფაშტიანი კომისიის წევრი                                    
65 2 გვანცა ძარია კომისიის წევრი                                    
65 2 დარეჯან პეტრიაშვილი კომისიის წევრი                                    
65 2 ნესტანი დანელია კომისიის წევრი                                    
65 2 ლევან ჭედიშვილი კომისიის წევრი                                    
65 2 ნინო კვაშილავა კომისიის წევრი                                    
65 2 თემურ გაგუა კომისიის წევრი                                    
65 2 მარინე კუკანია კომისიის წევრი                                    
65 2 ნონა სილაგაძე კომისიის წევრი                                    
65 2 ეკა მოსიავა მოადგილე                                          

65 3 მამუკა თვალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
65 3 ავთანდილ ხვინგია კომისიის მდივანი                                  
65 3 ბესიკი გვილავა კომისიის წევრი                                    
65 3 ნანა თოდუა კომისიის წევრი                                    
65 3 სულიკო წულაია კომისიის წევრი                                    
65 3 თეა თოდუა კომისიის წევრი                                    
65 3 ლალი გვილავა კომისიის წევრი                                    
65 3 ნანი გახოკიძე კომისიის წევრი                                    
65 3 მალხაზ ხვინგია კომისიის წევრი                                    
65 3 მარიამ გახოკიძე კომისიის წევრი                                    
65 3 მამუკა ცხაკაია კომისიის წევრი                                    
65 3 ნონა ხუნწელია კომისიის წევრი                                    
65 3 დავით დღვილავა მოადგილე                                          

65 4 ბესიკ გვალია კომისიის თავმჯდომარე                              
65 4 მაია ჯანიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
65 4 ინგა ცაგურია კომისიის წევრი                                    
65 4 დავით ჩიქვანაია კომისიის წევრი                                    
65 4 ზაურ პანჩენკო კომისიის წევრი                                    
65 4 თეა მარღია კომისიის წევრი                                    
65 4 თელი ცაავა კომისიის წევრი                                    
65 4 ელისო ბჟალავა კომისიის წევრი                                    
65 4 გიტა ბჟალავა კომისიის წევრი                                    
65 4 ნათია დანაჩევი კომისიის წევრი                                    
65 4 ნაზი კვესელავა კომისიის წევრი                                    
65 4 ლონდა წულაია კომისიის წევრი                                    
65 4 თამარ კვესელავა მოადგილე                                          



65 5 დემურ კაკულია კომისიის თავმჯდომარე                              
65 5 მზია ტორჩინავა კომისიის მდივანი                                  
65 5 ნუკრი დიხამინჯია კომისიის წევრი                                    
65 5 სერიოჟა ქაჯაია კომისიის წევრი                                    
65 5 ვადინა ნარსია კომისიის წევრი                                    
65 5 პაატა ძიძიგური კომისიის წევრი                                    
65 5 ფერიდე ცეკვავა კომისიის წევრი                                    
65 5 შალვა ნარსია კომისიის წევრი                                    
65 5 ნათია ჩილაჩავა კომისიის წევრი                                    
65 5 გია პატარაია კომისიის წევრი                                    
65 5 ნუკრი ძაგანია კომისიის წევრი                                    
65 5 ველოდი წოწონავა კომისიის წევრი                                    
65 5 დემურ კაკულია მოადგილე                                          

65 6 კოტე მიქავა კომისიის თავმჯდომარე                              
65 6 ლარისა დიხამინჯია კომისიის მდივანი                                  
65 6 დიმიტრი ჯახუა კომისიის წევრი                                    
65 6 ზაურ გაგუა კომისიის წევრი                                    
65 6 თათუშა მიქავა კომისიის წევრი                                    
65 6 ნაზიკო კუპრეიშვილი კომისიის წევრი                                    
65 6 მანანა გულუა კომისიის წევრი                                    
65 6 ბარნაბი კიკალიშვილი კომისიის წევრი                                    
65 6 ცისანა ქაჯაია კომისიის წევრი                                    
65 6 მაია ესვანჯია კომისიის წევრი                                    
65 6 ხვიჩა ხურცილავა კომისიის წევრი                                    

65 6 ხათუნა
ხურცილავა-
ფარულავა კომისიის წევრი                                    

65 6 რადუში წოწონავა მოადგილე                                          

65 7 ემზარ ჯღარკავა კომისიის თავმჯდომარე                              
65 7 ირა ჯღარკავა კომისიის მდივანი                                  
65 7 პლატონ ზარქუა კომისიის წევრი                                    
65 7 ბადრი კინტირაია კომისიის წევრი                                    
65 7 ლამარა ჩქოფოია კომისიის წევრი                                    
65 7 მაგული კუპრეიშვილი კომისიის წევრი                                    
65 7 ბუბა ჯღარკავა კომისიის წევრი                                    
65 7 ღუღუნი მიქავა კომისიის წევრი                                    
65 7 მარინა ზარქუა კომისიის წევრი                                    



65 7 ავთანდილ მიქავა კომისიის წევრი                                    
65 7 მერი წოწონავა კომისიის წევრი                                    
65 7 მზია წოწონავა კომისიის წევრი                                    
65 7 რაული კანკია მოადგილე                                          

65 8 ემალი ვახანია კომისიის თავმჯდომარე                              
65 8 ლალი დანელია კომისიის მდივანი                                  
65 8 ქრისტინე ფულარია კომისიის წევრი                                    
65 8 ზენათი გეგეჭკორი კომისიის წევრი                                    
65 8 ზაზა გაბუნია კომისიის წევრი                                    
65 8 ნინო წულაია კომისიის წევრი                                    
65 8 გოგიტა პატარაია კომისიის წევრი                                    
65 8 მზისადარ ბახია კომისიის წევრი                                    
65 8 ელისო კოტია კომისიის წევრი                                    
65 8 ნინო გაბელია კომისიის წევრი                                    
65 8 ლია კოტია კომისიის წევრი                                    
65 8 ნინო პატარაია კომისიის წევრი                                    
65 8 ნატო კოროშინაძე მოადგილე                                          

65 9 ქეთო ჩაკვეტაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
65 9 ლამარა გაბუნია კომისიის მდივანი                                  
65 9 მამია გადილია კომისიის წევრი                                    
65 9 ლელა სულავა კომისიის წევრი                                    
65 9 თამარი მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    
65 9 ხუტა პატარაია კომისიის წევრი                                    
65 9 ავთანდილ პატარაია კომისიის წევრი                                    
65 9 ზურაბ დანელია კომისიის წევრი                                    
65 9 ლელა კეკელია კომისიის წევრი                                    
65 9 მარო კიკალიშვილი კომისიის წევრი                                    
65 9 ლედიკო მიქაია კომისიის წევრი                                    
65 9 კარინა ფურცხვანიძე კომისიის წევრი                                    
65 9 ელისო გაბუნია მოადგილე                                          

65 10 ოლეგ ბჟალავა კომისიის თავმჯდომარე                              
65 10 ლიდა ჩარგაზია კომისიის მდივანი                                  
65 10 გულნარა წულაია კომისიის წევრი                                    
65 10 ნონა ბჟალავა კომისიის წევრი                                    
65 10 ავთანდილ წულაია კომისიის წევრი                                    
65 10 ლილი წულაია კომისიის წევრი                                    



65 10 გია ბართია კომისიის წევრი                                    
65 10 რამაზ ხურცილავა კომისიის წევრი                                    
65 10 ენძელა ბურჭულაია კომისიის წევრი                                    
65 10 ზაზა ბურჭულაია კომისიის წევრი                                    
65 10 მაია გელენიძე კომისიის წევრი                                    
65 10 გივი ცაავა კომისიის წევრი                                    
65 10 გია ბაღიშვილი მოადგილე                                          

65 11 მიხეილ წულაია კომისიის თავმჯდომარე                              
65 11 ჟორა ჯანჯღავა კომისიის მდივანი                                  
65 11 მაია ბჟალავა კომისიის წევრი                                    
65 11 სერგო წულაია კომისიის წევრი                                    
65 11 იზა წულაია კომისიის წევრი                                    
65 11 ოფელია ნადარაია კომისიის წევრი                                    
65 11 ბეჟან ოკუჯავა კომისიის წევრი                                    
65 11 ქეთევან ადამია კომისიის წევრი                                    
65 11 მარინე ბერიშვილი კომისიის წევრი                                    
65 11 მზია ბეჭვაია კომისიის წევრი                                    
65 11 მედეა კილასონია კომისიის წევრი                                    
65 11 დავით მიქაია კომისიის წევრი                                    

65 11 ნათელა ნაჭყებია-ახვლედიანი მოადგილე                                          

65 12 დემურ ჯგერენაია კომისიის თავმჯდომარე                              
65 12 ზურაბ წურწუმია კომისიის მდივანი                                  
65 12 მთვარისა კეკუტია კომისიის წევრი                                    
65 12 ბადრი ოყუჯავა კომისიის წევრი                                    
65 12 თამაზი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
65 12 ბესიკ ხარებავა კომისიის წევრი                                    
65 12 ოთარ ცაგურია კომისიის წევრი                                    
65 12 მანონი სხულუხია კომისიის წევრი                                    
65 12 ნონა სიორდია კომისიის წევრი                                    
65 12 თენგიზ ცაგურია კომისიის წევრი                                    
65 12 პაატა ჯგერენაია კომისიის წევრი                                    
65 12 როლანდ ჯინჯოლავა კომისიის წევრი                                    
65 12 ანტონ ხარებავა მოადგილე                                          

65 13 აკაკი ახალაია კომისიის თავმჯდომარე                              
65 13 ნანა ახალაია კომისიის მდივანი                                  



65 13 ლევან კვაშილავა კომისიის წევრი                                    
65 13 კახა ბეჭვაია კომისიის წევრი                                    
65 13 გივი გაგუა კომისიის წევრი                                    
65 13 ჯულიეტა ხვიჩია კომისიის წევრი                                    
65 13 ოთარ ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    
65 13 ნანა ბეჭვაია კომისიის წევრი                                    
65 13 მამუკა ჯანჯღავა კომისიის წევრი                                    
65 13 რომეო ანჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
65 13 მაია ბეჭვაია კომისიის წევრი                                    
65 13 ქეთო ნანავა კომისიის წევრი                                    
65 13 ბაბილინა მარკოზია მოადგილე                                          

65 14 კობა ოკუჯავა კომისიის თავმჯდომარე                              
65 14 ლელა ნადარაია კომისიის მდივანი                                  
65 14 ჯანო კილასონია კომისიის წევრი                                    
65 14 ელიზა ჩაგუნავა კომისიის წევრი                                    
65 14 ანტონ ჯანაშია კომისიის წევრი                                    
65 14 რიტა ფაცაცია კომისიის წევრი                                    
65 14 დარეჯან ჯანჯღავა კომისიის წევრი                                    
65 14 ერნესტ ფაცაცია კომისიის წევრი                                    
65 14 ნერონი ახალაია კომისიის წევრი                                    
65 14 რუსუდან ბასილაია კომისიის წევრი                                    
65 14 ზინა გულორდავა კომისიის წევრი                                    
65 14 ლატო ნადარაია კომისიის წევრი                                    
65 14 პაატა ოკუჯავა მოადგილე                                          

65 15 ლორენა ნანავა კომისიის თავმჯდომარე                              
65 15 მაია ჯაიანი კომისიის მდივანი                                  
65 15 ხვიჩა ფარულავა კომისიის წევრი                                    
65 15 გიორგი თოდუა კომისიის წევრი                                    
65 15 მზია ოდიშარია კომისიის წევრი                                    
65 15 დარეჯან ხარგელია კომისიის წევრი                                    
65 15 ავთანდილ გაბისონია კომისიის წევრი                                    
65 15 რევაზ წულაია კომისიის წევრი                                    
65 15 რამაზ მაისაია კომისიის წევრი                                    
65 15 მადონა კეკუტია კომისიის წევრი                                    
65 15 თინიკო კილასონია კომისიის წევრი                                    
65 15 ჯილდა ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    
65 15 ნაზიკო გაბუნია მოადგილე                                          



65 16 ნინა გუგუნავა კომისიის თავმჯდომარე                              
65 16 ქეთევან ყალიჩავა კომისიის მდივანი                                  
65 16 ვიტალ თოდუა კომისიის წევრი                                    
65 16 იზოლდა აშორტია კომისიის წევრი                                    
65 16 მურად გაბედავა კომისიის წევრი                                    
65 16 ლაშა ქობალია კომისიის წევრი                                    
65 16 გულნაზ ქვარცხავა კომისიის წევრი                                    
65 16 გია ჯოჯუა კომისიის წევრი                                    
65 16 მოგელ ახალაია კომისიის წევრი                                    
65 16 გოჩა თოდუა კომისიის წევრი                                    
65 16 ინგა ფარულავა კომისიის წევრი                                    
65 16 ჟორა ღურწკაია კომისიის წევრი                                    
65 16 როზა ქობალია მოადგილე                                          

65 17 ჯონი სალუქვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
65 17 სოსო ფაცია კომისიის მდივანი                                  
65 17 გალაქტიონ ფანცულაია კომისიის წევრი                                    
65 17 გრიგოლ ბარათელი კომისიის წევრი                                    
65 17 მარინა დარციმელია კომისიის წევრი                                    
65 17 ბუბა კვანტალიანი კომისიის წევრი                                    
65 17 ლაშა სართანია კომისიის წევრი                                    
65 17 გია დარციმელია კომისიის წევრი                                    
65 17 ნინო ჯღარკავა კომისიის წევრი                                    
65 17 მადონა გაგუა კომისიის წევრი                                    
65 17 გურამ გვასალია კომისიის წევრი                                    
65 17 სოზარ მაისაია კომისიის წევრი                                    
65 17 იზა სართანია მოადგილე                                          

65 18 დემურ ფოჩხუა კომისიის თავმჯდომარე                              
65 18 ნონა ერემეიშვილი კომისიის მდივანი                                  
65 18 გიული გახოკია კომისიის წევრი                                    
65 18 კახა ფოჩხუა კომისიის წევრი                                    
65 18 მანანა ბანძელაძე კომისიის წევრი                                    
65 18 არველოდ ფოჩხუა კომისიის წევრი                                    
65 18 სლავა გახოკია კომისიის წევრი                                    
65 18 ლუარა გახოკია კომისიის წევრი                                    
65 18 ზოია დიხამინჯია კომისიის წევრი                                    
65 18 შორენა გაგუა კომისიის წევრი                                    



65 18 გიორგი მინდილაია კომისიის წევრი                                    
65 18 ვლადიმერ უჩავა კომისიის წევრი                                    
65 18 მცინარა ქიქავა მოადგილე                                          

65 19 აბესალომ ჯანაშია კომისიის თავმჯდომარე                              
65 19 ლალი ინჯგია კომისიის მდივანი                                  
65 19 თეიმურაზ მორგოშია კომისიის წევრი                                    
65 19 თალინა პირტახია კომისიის წევრი                                    
65 19 ვლადიმერ წულაია კომისიის წევრი                                    
65 19 ლელა კიკალიშვილი კომისიის წევრი                                    
65 19 მაკა გვილავა კომისიის წევრი                                    
65 19 ვალენტინა ქორაია კომისიის წევრი                                    
65 19 მარინე კილასონია კომისიის წევრი                                    
65 19 იმედი ფაცაცია კომისიის წევრი                                    
65 19 ემზარ ქორაია კომისიის წევრი                                    
65 19 მაგული ქორაია კომისიის წევრი                                    
65 19 ლუნა ჯგერენაია მოადგილე                                          

65 20 თამაზ კურდღელია კომისიის თავმჯდომარე                              
65 20 ირა ფირცხალავა კომისიის მდივანი                                  
65 20 ზაქრო სიგუა კომისიის წევრი                                    
65 20 ველოდ ქაჯაია კომისიის წევრი                                    
65 20 ლევან ბერიძე კომისიის წევრი                                    
65 20 ვიტალ გოროზია კომისიის წევრი                                    
65 20 ჯაბა გვილავა კომისიის წევრი                                    
65 20 ბუბა კვაშილავა კომისიის წევრი                                    
65 20 მარინე გულორდავა კომისიის წევრი                                    
65 20 ვაჟა ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    
65 20 თემური სართანია კომისიის წევრი                                    
65 20 გია ჯანაშია კომისიის წევრი                                    
65 20 ნუგზარ მიშველაძე მოადგილე                                          

65 21 შოთა გეგეჭკორი კომისიის თავმჯდომარე                              
65 21 ნანა გეგეჭკორი კომისიის მდივანი                                  
65 21 ჯიმშერ წოწორია კომისიის წევრი                                    
65 21 გელა გეგეჭკორი კომისიის წევრი                                    
65 21 ბადრი ხელაია კომისიის წევრი                                    
65 21 ბესიკ წოწორია კომისიის წევრი                                    
65 21 ნინო შულაია კომისიის წევრი                                    



65 21 ლია კეკელია კომისიის წევრი                                    
65 21 პაატა გეგეჭკორი კომისიის წევრი                                    
65 21 დათო გეგეჭკორი კომისიის წევრი                                    
65 21 ლილი ფოჩხუა კომისიის წევრი                                    
65 21 ელენე ხელაია კომისიის წევრი                                    
65 21 რომეო უჩავა მოადგილე                                          

65 22 ტრისტან შულაია კომისიის თავმჯდომარე                              
65 22 ფიქრია ბარამია კომისიის მდივანი                                  
65 22 ჯანსუღ შულაია კომისიის წევრი                                    
65 22 ნატო ინჯგია კომისიის წევრი                                    
65 22 თორნიკე შულაია კომისიის წევრი                                    
65 22 ვახტანგ კილასონია კომისიის წევრი                                    
65 22 გია ქობალია კომისიის წევრი                                    
65 22 გოჩა სალუქვაძე კომისიის წევრი                                    
65 22 მარინე ბარამია კომისიის წევრი                                    
65 22 ვინარი კვაშილავა კომისიის წევრი                                    
65 22 გოპალი შულაია კომისიის წევრი                                    
65 22 ზიტა შულაია კომისიის წევრი                                    
65 22 ხათუნა ბერიძე მოადგილე                                          

65 23 კაპიტონ კაკულია კომისიის თავმჯდომარე                              
65 23 ზაირა ბარამია კომისიის მდივანი                                  
65 23 ირაკლი კაკულია კომისიის წევრი                                    
65 23 სოსო ქადარია კომისიის წევრი                                    
65 23 ხათუნა კაკულია კომისიის წევრი                                    
65 23 გიზო კაკულია კომისიის წევრი                                    
65 23 თეა კალანდია კომისიის წევრი                                    
65 23 ალბერტ კაკულია კომისიის წევრი                                    
65 23 ალიოშა ბარამია კომისიის წევრი                                    

65 23 კონსტანტინე დამენია კომისიის წევრი                                    
65 23 ნაირა კუჭავა კომისიის წევრი                                    
65 23 დათა ფირცხელავა კომისიის წევრი                                    
65 23 ვალერიანე კაკულია მოადგილე                                          

65 24 ნანი დარსალია კომისიის თავმჯდომარე                              
65 24 ეკატერინე მიქაია კომისიის მდივანი                                  
65 24 მალხაზ ესართია კომისიის წევრი                                    



65 24 გურამ არახამია კომისიის წევრი                                    
65 24 მამუკა ჩარგაზია კომისიის წევრი                                    
65 24 გივი გაბედავა კომისიის წევრი                                    
65 24 სოსო გაბედავა კომისიის წევრი                                    
65 24 მურად ესართია კომისიის წევრი                                    
65 24 ზვიად ჩარგაზია კომისიის წევრი                                    
65 24 გენად კვაშილავა კომისიის წევრი                                    
65 24 გულიკო კვაშილავა კომისიის წევრი                                    
65 24 რობერტ მიქაია კომისიის წევრი                                    
65 24 ელენა გაბედავა მოადგილე                                          

65 25 ნონა გაბისონია კომისიის თავმჯდომარე                              
65 25 ნანი მიქაია კომისიის მდივანი                                  
65 25 ნოდარ ახალაია კომისიის წევრი                                    
65 25 გოდერძი გაბისონია კომისიის წევრი                                    
65 25 ავთანდილ ფონიავა კომისიის წევრი                                    
65 25 დიდიკო ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    
65 25 ციური ბერულავა კომისიის წევრი                                    
65 25 ელიზა კალანდია კომისიის წევრი                                    
65 25 ვალერიანე გაბისონია კომისიის წევრი                                    
65 25 ბადრი გაბისონია კომისიის წევრი                                    
65 25 გულად გაბისონია კომისიის წევრი                                    
65 25 ფრიდონ ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    
65 25 ანზორ ბესელია მოადგილე                                          

65 26 ვარლამი დანელია კომისიის თავმჯდომარე                              
65 26 ლია კილაძე კომისიის მდივანი                                  
65 26 მაია გელავა კომისიის წევრი                                    
65 26 თეონა დანელია კომისიის წევრი                                    
65 26 ნონა ჯღარკავა კომისიის წევრი                                    
65 26 ირაკლი ჭედიშვილი კომისიის წევრი                                    
65 26 მაია ფოჩხუა კომისიის წევრი                                    
65 26 ვალერ ბართაია კომისიის წევრი                                    
65 26 მცინარა გოგიავა კომისიის წევრი                                    
65 26 დოდო დანელია კომისიის წევრი                                    
65 26 მალხაზ დანელია კომისიის წევრი                                    
65 26 ეკატერინე ხაინდრავა კომისიის წევრი                                    
65 26 ნათია ბართაია მოადგილე                                          



65 27 ლამარა სურმავა კომისიის თავმჯდომარე                              
65 27 მზია სურმავა კომისიის მდივანი                                  
65 27 მურადი სურმავა კომისიის წევრი                                    
65 27 ბუთხუზი თოფურია კომისიის წევრი                                    
65 27 ავთანდილ სილაგავა კომისიის წევრი                                    
65 27 ცირა სილაგავა კომისიის წევრი                                    
65 27 ინგა კეკუტია კომისიის წევრი                                    
65 27 ნინო ნამგალაური კომისიის წევრი                                    
65 27 ხათუნა ფირცხალავა კომისიის წევრი                                    
65 27 ზაირა ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    
65 27 ცისანა ჭოჭუა კომისიის წევრი                                    
65 27 შორენა ჯღარკავა კომისიის წევრი                                    
65 27 ნატო ვერულაშვილი მოადგილე                                          

65 28 გია ჩიხლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
65 28 მარინა ესიავა კომისიის მდივანი                                  
65 28 თალიკო ჯღარკავა კომისიის წევრი                                    
65 28 მანანა ხურცილავა კომისიის წევრი                                    
65 28 ბადრი სილაგავა კომისიის წევრი                                    
65 28 ინგა ყუფარაძე კომისიის წევრი                                    
65 28 გელა მოწერელია კომისიის წევრი                                    
65 28 ქეთო ერქვანია კომისიის წევრი                                    
65 28 ნონა ძარია კომისიის წევრი                                    
65 28 თამილა ჯღარკავა კომისიის წევრი                                    
65 28 ნადული ჯღარკავა კომისიის წევრი                                    
65 28 ნანი ჯღარკავა კომისიის წევრი                                    
65 28 ბესიკი გვაზავა მოადგილე                                          

65 29 ნონა ცანავა კომისიის თავმჯდომარე                              
65 29 დოდო გაბუნია კომისიის მდივანი                                  
65 29 როსტომ სიგუა კომისიის წევრი                                    
65 29 ნუგეში ზარქუა კომისიის წევრი                                    
65 29 პაატა ცანავა კომისიის წევრი                                    
65 29 აბესალომი კიკალიშვილი კომისიის წევრი                                    
65 29 თამარ ცანავა კომისიის წევრი                                    
65 29 ინდირა გვილავა კომისიის წევრი                                    
65 29 ლეილა ბაძაღუა კომისიის წევრი                                    
65 29 ლალი ზარქუა კომისიის წევრი                                    



65 29 ნათია საკანდელია კომისიის წევრი                                    
65 29 მაყვალა ფანცულაია კომისიის წევრი                                    
65 29 მოგელი ჭილაია მოადგილე                                          

65 30 თენგულ დანელია კომისიის თავმჯდომარე                              
65 30 კლარა გვილავა კომისიის მდივანი                                  
65 30 აბესალომ წოწონავა კომისიის წევრი                                    
65 30 გრიგოლ ძაგანია კომისიის წევრი                                    
65 30 ხათუნა წირქვაძე კომისიის წევრი                                    
65 30 რუსუდან კეკუტია კომისიის წევრი                                    
65 30 ნანა კორსავა კომისიის წევრი                                    
65 30 ზაზა ქვარცხავა კომისიის წევრი                                    
65 30 ბადრი დანელია კომისიის წევრი                                    
65 30 ნონა დანელია კომისიის წევრი                                    
65 30 ეთერ კვირკველია კომისიის წევრი                                    
65 30 თეონა კიკალიშვილი კომისიის წევრი                                    
65 30 მურთაზი კვაშილავა მოადგილე                                          

65 31 ნინო შანგუა კომისიის თავმჯდომარე                              
65 31 შორენა გვაზავა კომისიის მდივანი                                  
65 31 ნესტორ ჯიქია კომისიის წევრი                                    
65 31 ბაჩუკ ძაგანია კომისიის წევრი                                    
65 31 იზოლდა ხვიჩია კომისიის წევრი                                    
65 31 ბესიკ ჯიქია კომისიის წევრი                                    
65 31 თენგიზ წირქვაძე კომისიის წევრი                                    
65 31 დოდო მიქაძე კომისიის წევრი                                    
65 31 ვახტანგ გვაზავა კომისიის წევრი                                    
65 31 ფრიდონ დანელია კომისიის წევრი                                    
65 31 ნარგიზა პერტია კომისიის წევრი                                    
65 31 ცისანა ჯიქია კომისიის წევრი                                    
65 31 ნატო ქიქავა მოადგილე                                          

65 32 ზურაბ ბასილაია კომისიის თავმჯდომარე                              
65 32 თამარ კვანტალიანი კომისიის მდივანი                                  
65 32 ლუიზა თოდუა კომისიის წევრი                                    
65 32 ნანა ბასილაია კომისიის წევრი                                    
65 32 ლალი გაგუა კომისიის წევრი                                    
65 32 მაია დიხამინჯია კომისიის წევრი                                    
65 32 ნანა ბერიშვილი კომისიის წევრი                                    



65 32 ნუკრი გეგელია კომისიის წევრი                                    
65 32 ფატიმა ბასილაია კომისიის წევრი                                    
65 32 ელისო ბასილაია კომისიის წევრი                                    
65 32 ოქროშა ბერია კომისიის წევრი                                    
65 32 მალინა ჯოჯუა კომისიის წევრი                                    
65 32 გია ბასილაია მოადგილე                                          

65 33 ოქროპირი ბერიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
65 33 ია ცქვიტაია კომისიის მდივანი                                  
65 33 ირმა ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    
65 33 გელა ბასილაია კომისიის წევრი                                    
65 33 მანონი ბედია კომისიის წევრი                                    
65 33 ნუგზარ შენგელია კომისიის წევრი                                    
65 33 დიმა ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    
65 33 არკად ცაავა კომისიის წევრი                                    
65 33 გოგი ბასილაია კომისიის წევრი                                    
65 33 როლანდი გადილია კომისიის წევრი                                    
65 33 დესპინე სხულუხია კომისიის წევრი                                    
65 33 ნინო სხულუხია კომისიის წევრი                                    
65 33 რობერტ ბერიშვილი მოადგილე                                          

65 34 ია კარტოზია კომისიის თავმჯდომარე                              
65 34 ლატუშა ბედია კომისიის მდივანი                                  
65 34 პლატონ მორგოშია კომისიის წევრი                                    
65 34 რამაზ ინჯგია კომისიის წევრი                                    
65 34 ეკა გაგუა კომისიის წევრი                                    
65 34 მურად ბჟალავა კომისიის წევრი                                    
65 34 მავლინა ჩხეტია კომისიის წევრი                                    
65 34 შოთა ჩახავა კომისიის წევრი                                    
65 34 მადონა ხაჟომია კომისიის წევრი                                    
65 34 ლუარა კვიტატიანი კომისიის წევრი                                    
65 34 ნინო სურმავა კომისიის წევრი                                    
65 34 რუსუდან ჩახავა კომისიის წევრი                                    
65 34 გოჩა სიგუა მოადგილე                                          

65 35 ნანა თოდუა კომისიის თავმჯდომარე                              
65 35 მარინე გოგუა კომისიის მდივანი                                  
65 35 ლაშა ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    
65 35 ირმა კანკია კომისიის წევრი                                    



65 35 ნინო კვაშილავა კომისიის წევრი                                    
65 35 გიორგი კალანდია კომისიის წევრი                                    
65 35 ირაკლი მარკოზია კომისიის წევრი                                    
65 35 ანდრო კოკაია კომისიის წევრი                                    
65 35 დიანა ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    
65 35 ლარისა როდონაია კომისიის წევრი                                    
65 35 ბელა ჯიჯელავა კომისიის წევრი                                    
65 35 მანანა ჯიჯელავა კომისიის წევრი                                    
65 35 დინარა ჯოჯუა მოადგილე                                          

65 36 ალექსანდრე ხუროძე კომისიის თავმჯდომარე                              
65 36 ფატმან ბერია კომისიის მდივანი                                  
65 36 ნინო დანელია კომისიის წევრი                                    
65 36 არჩილ ხაჟომია კომისიის წევრი                                    
65 36 მურმანი ციცხვაია კომისიის წევრი                                    
65 36 ნანა ძიძიგური კომისიის წევრი                                    
65 36 რამაზ ძაძამია კომისიის წევრი                                    
65 36 თეონა ხუროძე კომისიის წევრი                                    
65 36 ვალოდია თოფურია კომისიის წევრი                                    
65 36 ირმა თოფურია კომისიის წევრი                                    
65 36 მინდია თოფურია კომისიის წევრი                                    
65 36 გელა რუხაია კომისიის წევრი                                    
65 36 გია გელენიძე მოადგილე                                          

65 37 დავით ბარამია კომისიის თავმჯდომარე                              
65 37 მზია კურდღელია კომისიის მდივანი                                  
65 37 ლელა კიკალიშვილი კომისიის წევრი                                    
65 37 დოდო ბარამია კომისიის წევრი                                    
65 37 ზაზა ფარულავა კომისიის წევრი                                    
65 37 ნინო კობახიძე კომისიის წევრი                                    
65 37 ნათია ცაავა კომისიის წევრი                                    
65 37 მარინე სურმავა კომისიის წევრი                                    
65 37 გიორგი ბასილაია კომისიის წევრი                                    
65 37 ნინა გახოკიძე კომისიის წევრი                                    
65 37 ანზორ კვაშილავა კომისიის წევრი                                    
65 37 ნათია ჯანჯღავა კომისიის წევრი                                    
65 37 შორენა ბოკუჩავა მოადგილე                                          

65 38 მაიკო ბჟალავა კომისიის თავმჯდომარე                              



65 38 ია ჯანაშია კომისიის მდივანი                                  
65 38 თემურ ახალაია კომისიის წევრი                                    
65 38 მირცა ფაცაცია კომისიის წევრი                                    
65 38 ლიანა ლაშხია კომისიის წევრი                                    
65 38 დავით ჯანაშია კომისიის წევრი                                    
65 38 ნონა თოდუა კომისიის წევრი                                    
65 38 ლამზირა ჯანაშია კომისიის წევრი                                    
65 38 ნუგზარ ჯანაშია კომისიის წევრი                                    
65 38 ვალერ ბჟალავა კომისიის წევრი                                    
65 38 ნანული გაბისონია კომისიის წევრი                                    
65 38 ნუცა ლაგვილავა კომისიის წევრი                                    
65 38 ნერონი ერქვანია მოადგილე                                          

65 39 ირმა ჯიქია კომისიის თავმჯდომარე                              
65 39 ლალი კუპრავა კომისიის მდივანი                                  
65 39 ირაკლი ქიქავა კომისიის წევრი                                    
65 39 დემურ კვანტალიანი კომისიის წევრი                                    
65 39 ია ხუნწარია კომისიის წევრი                                    
65 39 გიორგი ქობულია კომისიის წევრი                                    
65 39 ელისო დანელია კომისიის წევრი                                    
65 39 ლიკა კუპრავა კომისიის წევრი                                    
65 39 მილორდი კვესელავა კომისიის წევრი                                    
65 39 ლამარა კუპრავა კომისიის წევრი                                    
65 39 ნუკრი კუპრავა კომისიის წევრი                                    
65 39 ტატიანა ქიქავა კომისიის წევრი                                    
65 39 იზოლდა ჭილაია მოადგილე                                          

66 1 გურამი ვეკუა კომისიის თავმჯდომარე                              
66 1 აბესალომი ხვიჩია კომისიის მდივანი                                  
66 1 მაია არაჩემია კომისიის წევრი                                    
66 1 დოდო ბერაია კომისიის წევრი                                    
66 1 გოდერძი ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
66 1 იოსები ქებურია კომისიის წევრი                                    
66 1 გულიკო ზაქარაია კომისიის წევრი                                    
66 1 რამაზი შულაია კომისიის წევრი                                    
66 1 მაყვალა კილასონია კომისიის წევრი                                    
66 1 თამარი პერტია კომისიის წევრი                                    
66 1 ეკა ხახუბია კომისიის წევრი                                    
66 1 ვილენი ჯობავა კომისიის წევრი                                    



66 1 ბესარიონი ფარცვანია მოადგილე                                          

66 2 მანანა თათარიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
66 2 ზურაბი ნანეიშვილი კომისიის მდივანი                                  
66 2 ლიანა ლაგვილავა კომისიის წევრი                                    
66 2 მაია მიქიაშვილი კომისიის წევრი                                    
66 2 ელზა კორტავა კომისიის წევრი                                    
66 2 ლეილა ბუკია კომისიის წევრი                                    
66 2 ნინო ქარჩავა კომისიის წევრი                                    
66 2 ლეილა ლატარია კომისიის წევრი                                    
66 2 კობა თუთბერიძე კომისიის წევრი                                    

66 2 ვლადიმერი თირქია კომისიის წევრი                                    
66 2 მარინე იოსავა კომისიის წევრი                                    
66 2 ეკა ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
66 2 კარლო ჯობავა მოადგილე                                          

66 3 ნიკოლოზ ბერაია კომისიის თავმჯდომარე                              
66 3 ნანა ქადარია კომისიის მდივანი                                  

66 3 ალექსანდრე შამათავა კომისიის წევრი                                    
66 3 თეა ხვიჩია კომისიის წევრი                                    
66 3 მაია ბუსქანძე კომისიის წევრი                                    
66 3 შოთა წურწუმია კომისიის წევრი                                    
66 3 ნათელა ქვარცხავა კომისიის წევრი                                    
66 3 ემა ტყებუჩავა კომისიის წევრი                                    
66 3 ირინა თუთბერიძე კომისიის წევრი                                    
66 3 ბესიკი ქირია კომისიის წევრი                                    
66 3 ირმა ქურსუა კომისიის წევრი                                    
66 3 ტარიელ ხარებავა კომისიის წევრი                                    
66 3 ლევან ძიძიგური მოადგილე                                          

66 4 მელორი ვეკუა კომისიის თავმჯდომარე                              
66 4 ნონა ბერაია კომისიის მდივანი                                  
66 4 ვახტანგი ჯიშკარიანი კომისიის წევრი                                    
66 4 მანუჩარი კირთაძე კომისიის წევრი                                    
66 4 ლალი ჩარტია კომისიის წევრი                                    
66 4 ლუიზა წურწუმია კომისიის წევრი                                    



66 4 თეიმურაზი ხაბურზანია კომისიის წევრი                                    
66 4 მაკა ყუფუნია კომისიის წევრი                                    
66 4 ლია გოგინავა კომისიის წევრი                                    
66 4 სოფიო საბეკია კომისიის წევრი                                    
66 4 მაია ქაჯაია კომისიის წევრი                                    
66 4 მაია ჯაბურია კომისიის წევრი                                    
66 4 კობა სოსელია მოადგილე                                          

66 5 კუკური ნაცვლიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
66 5 რუსუდან უბილავა კომისიის მდივანი                                  
66 5 სეხნია გოგია კომისიის წევრი                                    
66 5 ეკა ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
66 5 სოფიო პაპავა კომისიის წევრი                                    
66 5 გიორგი კანკავა კომისიის წევრი                                    
66 5 ჯემალი ნადარაია კომისიის წევრი                                    
66 5 ნინო ჯოჯუა კომისიის წევრი                                    
66 5 გრიშა ადეიშვილი კომისიის წევრი                                    
66 5 ჰამლეტი ადანაია კომისიის წევრი                                    
66 5 კახა მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
66 5 ნონა ნადარაია კომისიის წევრი                                    
66 5 ქეთევანი რიჟამაძე მოადგილე                                          

66 6 ელიზა იოსავა კომისიის თავმჯდომარე                              
66 6 ალიკა თუთბერიძე კომისიის მდივანი                                  
66 6 ნატო ბიგვავა კომისიის წევრი                                    
66 6 ლიკა შონია კომისიის წევრი                                    
66 6 ეკატერინე არჩილია კომისიის წევრი                                    
66 6 ლადო კარტოზია კომისიის წევრი                                    
66 6 გია შონია კომისიის წევრი                                    
66 6 თამაზი შონია კომისიის წევრი                                    
66 6 მზია გვირგვლიანი კომისიის წევრი                                    
66 6 მურადი იოსავა კომისიის წევრი                                    
66 6 მიხეილი შონია კომისიის წევრი                                    
66 6 ინგა ჭითაშვილი კომისიის წევრი                                    
66 6 მერაბი თოდუა მოადგილე                                          

66 7 მამუკა კვიკვინია კომისიის თავმჯდომარე                              
66 7 სოფიკო კაჭარავა კომისიის მდივანი                                  



66 7 თამრიკო ქანდარია კომისიის წევრი                                    
66 7 ნინო კვიკვინია კომისიის წევრი                                    
66 7 მადონა იზორია კომისიის წევრი                                    
66 7 ელდარი ბუკია კომისიის წევრი                                    
66 7 ნანა სორდია კომისიის წევრი                                    
66 7 ლალი სოსელია კომისიის წევრი                                    
66 7 თეა ალანია კომისიის წევრი                                    
66 7 ლიკა ბუკია კომისიის წევრი                                    
66 7 თინათინი კვირტია კომისიის წევრი                                    
66 7 შორენა ქანდარია კომისიის წევრი                                    
66 7 ნინელი ხუხია მოადგილე                                          

66 8 ზურაბი ხვითარია კომისიის თავმჯდომარე                              
66 8 რუსუდანი ყორშია კომისიის მდივანი                                  
66 8 დარეჯანი არაჰამია კომისიის წევრი                                    
66 8 ძაბული გეგეჭკორი კომისიის წევრი                                    
66 8 ლუიზა წურწუმია კომისიის წევრი                                    
66 8 მალხაზი სიორდია კომისიის წევრი                                    
66 8 ლევანი გვასალია კომისიის წევრი                                    
66 8 ნუნუ ეშბა კომისიის წევრი                                    
66 8 ია კაკულია კომისიის წევრი                                    
66 8 ლალი კულუა კომისიის წევრი                                    

66 8 გალაქტიონი ძიძავა კომისიის წევრი                                    
66 8 დემური ჯაბურია კომისიის წევრი                                    
66 8 დავითი ჭაავა მოადგილე                                          

66 9 როინი ფაჩულია კომისიის თავმჯდომარე                              
66 9 თეა კილასონია კომისიის მდივანი                                  
66 9 გულიანა ალანია კომისიის წევრი                                    
66 9 თამარ კორძახია კომისიის წევრი                                    
66 9 შორენა ფაჩულია კომისიის წევრი                                    
66 9 ლელა აბშილავა კომისიის წევრი                                    
66 9 ინდირა ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
66 9 ირმა მატუა კომისიის წევრი                                    
66 9 დიანა აბაკელია კომისიის წევრი                                    
66 9 ინგა ალანია კომისიის წევრი                                    
66 9 მანანა დოლბაძე კომისიის წევრი                                    
66 9 ელგუჯა თურქია კომისიის წევრი                                    



66 9 ნანი ჭანტურია მოადგილე                                          

66 10 ლალი დვალიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
66 10 ვანელა გვაჯაია კომისიის მდივანი                                  
66 10 ხათუნა პერტია კომისიის წევრი                                    
66 10 აკაკი შელია კომისიის წევრი                                    
66 10 დავითი ლატარია კომისიის წევრი                                    
66 10 ლაშა ჯგერენაია კომისიის წევრი                                    
66 10 ელგუჯა დვალიძე კომისიის წევრი                                    
66 10 თათია ლატარია კომისიის წევრი                                    
66 10 აზა ანთია კომისიის წევრი                                    
66 10 ალბინა კაცია კომისიის წევრი                                    
66 10 მზია ლემონჯარია კომისიის წევრი                                    
66 10 ლია ხარჩილავა კომისიის წევრი                                    
66 10 ლავრენტი შელია მოადგილე                                          

66 11 ლევანი აბრამია კომისიის თავმჯდომარე                              
66 11 ინგა ხასაია კომისიის მდივანი                                  
66 11 ჟულიეტა ზარანდია კომისიის წევრი                                    
66 11 ნინო კუჭავა კომისიის წევრი                                    
66 11 ელისო კოხია კომისიის წევრი                                    
66 11 ბაჩუკი ფაჩულია კომისიის წევრი                                    
66 11 ქეთევანი წულეისკირი კომისიის წევრი                                    
66 11 კოტე შონია კომისიის წევრი                                    
66 11 ნანა ალანია კომისიის წევრი                                    
66 11 ეკა ბასილაია კომისიის წევრი                                    
66 11 ანნა ჩიტაია კომისიის წევრი                                    
66 11 მაია ცქირია კომისიის წევრი                                    
66 11 ლევანი ჯანჯღავა მოადგილე                                          

66 12 ნინო ბასილაია კომისიის თავმჯდომარე                              
66 12 იზა თარხნიშვილი კომისიის მდივანი                                  
66 12 მარიკა წულაია კომისიის წევრი                                    
66 12 ეკატერინე ხუბულია კომისიის წევრი                                    
66 12 ნუგზარი დღვილავა კომისიის წევრი                                    
66 12 გულადი წითლიძე კომისიის წევრი                                    
66 12 თეკლე ზარანდია კომისიის წევრი                                    
66 12 ნათელა ჯობავა კომისიის წევრი                                    



66 12 დედისიმედი ნანავა კომისიის წევრი                                    
66 12 პეტრე ნანავა კომისიის წევრი                                    
66 12 გიორგი სარალიძე კომისიის წევრი                                    
66 12 ირაკლი წულაია კომისიის წევრი                                    
66 12 შორენა ბართია მოადგილე                                          

66 13 სოფიო ბერაია კომისიის თავმჯდომარე                              
66 13 ნანა კორტავა კომისიის მდივანი                                  
66 13 როლანდა ჭაჭია კომისიის წევრი                                    
66 13 ინგა ჩიტაია კომისიის წევრი                                    
66 13 მაია ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
66 13 ნაირა ბერაია კომისიის წევრი                                    
66 13 ზურაბი სალაყაია კომისიის წევრი                                    
66 13 გელა ბერაია კომისიის წევრი                                    
66 13 რომანოზი კორტავა კომისიის წევრი                                    
66 13 მარინე მაშავა კომისიის წევრი                                    
66 13 ირინა სორდია კომისიის წევრი                                    
66 13 ლალი ჭაჭია კომისიის წევრი                                    
66 13 ნანი სალაყაია მოადგილე                                          

66 14 გია გელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
66 14 მარინა სამხარაძე კომისიის მდივანი                                  
66 14 მურმანი გურული კომისიის წევრი                                    
66 14 გოგა გოგატიშვილი კომისიის წევრი                                    
66 14 ეკა გოგატიშვილი კომისიის წევრი                                    
66 14 მარინე ლომიძე კომისიის წევრი                                    
66 14 სერგო შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
66 14 ლელა შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
66 14 მამუკა გოგატიშვილი კომისიის წევრი                                    
66 14 თეონა გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
66 14 ლეილა გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    
66 14 ელდარი შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
66 14 ზვიადი სულამანიძე მოადგილე                                          

66 15 თენგიზ ტყებუჩავა კომისიის თავმჯდომარე                              
66 15 ლამარა ხუნჯუა კომისიის მდივანი                                  
66 15 ელზა წირღვავა კომისიის წევრი                                    
66 15 ლუდმილა თირქია კომისიის წევრი                                    



66 15 ნუნუ ჭაჭია კომისიის წევრი                                    
66 15 ლამარა ფოცხორაია კომისიის წევრი                                    
66 15 თამარ კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
66 15 ნინო მაშავა კომისიის წევრი                                    
66 15 პაპუნა კონჯარია კომისიის წევრი                                    
66 15 ლია ქაჯაია კომისიის წევრი                                    
66 15 მარინე შონია კომისიის წევრი                                    
66 15 მალხაზი ჯახია კომისიის წევრი                                    
66 15 ქეთო კაკაშვილი მოადგილე                                          

66 16 როზა ჯალაღონია კომისიის თავმჯდომარე                              
66 16 ბელა ქვარცხავა კომისიის მდივანი                                  
66 16 სვეტლანა თირქია კომისიის წევრი                                    
66 16 მანანა შამანაძე კომისიის წევრი                                    
66 16 ქსენია ჭაჭია კომისიის წევრი                                    
66 16 კორნელი ნადარაია კომისიის წევრი                                    
66 16 ნინო სერგია კომისიის წევრი                                    
66 16 თინა ხოშტარია კომისიის წევრი                                    
66 16 ვალიკო გრიგოლია კომისიის წევრი                                    
66 16 ვარდენ ლიპარტია კომისიის წევრი                                    
66 16 ელგუჯა ნადარაია კომისიის წევრი                                    
66 16 ქეთევანი შამათავა კომისიის წევრი                                    
66 16 გელა ვეკუა მოადგილე                                          

66 17 ნარგიზა ლემონჯავა კომისიის თავმჯდომარე                              
66 17 თეა თოდუა კომისიის მდივანი                                  
66 17 არონი თოდუა კომისიის წევრი                                    
66 17 ლიანა თოდუა კომისიის წევრი                                    
66 17 იზა ვეკუა კომისიის წევრი                                    
66 17 შოთა ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
66 17 კობა ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
66 17 თემური ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
66 17 მარინე კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
66 17 სალომე კუჭავა კომისიის წევრი                                    
66 17 მირანდა ნანეიშვილი კომისიის წევრი                                    
66 17 სოსო ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
66 17 იური ჭანტურია მოადგილე                                          

66 18 რომანოზი ცხადაია კომისიის თავმჯდომარე                              



66 18 ესმა ჟველია კომისიის მდივანი                                  
66 18 სოფიკო ქაქუთია კომისიის წევრი                                    
66 18 გიგა ბჟალავა კომისიის წევრი                                    
66 18 თენგიზი ბჟალავა კომისიის წევრი                                    
66 18 გიორგი ქებურია კომისიის წევრი                                    
66 18 ნანი ჭითანავა კომისიის წევრი                                    
66 18 მარინა ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    
66 18 ლეილა ბჟინავა კომისიის წევრი                                    
66 18 თამარი გვასალია კომისიის წევრი                                    
66 18 ნონა გიგიბერია კომისიის წევრი                                    
66 18 ნანი ძაგანია კომისიის წევრი                                    
66 18 ნინო ჭიჭინაძე მოადგილე                                          

66 19 ზვიადი კვარაცხელია კომისიის თავმჯდომარე                              
66 19 მაია ხარბედია კომისიის მდივანი                                  
66 19 იზოლდა დარსალია კომისიის წევრი                                    
66 19 ნატო წურწუმია კომისიის წევრი                                    
66 19 არკადი ჭითანავა კომისიის წევრი                                    
66 19 მაკა კოდუა კომისიის წევრი                                    
66 19 ჯემალი შეროზია კომისიის წევრი                                    
66 19 ნატო ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
66 19 ნინო საჯაია კომისიის წევრი                                    
66 19 ლუარა ყალიჩავა კომისიის წევრი                                    
66 19 შორენა ჩაჩიბაია კომისიის წევრი                                    
66 19 ნათია ჯიგანია კომისიის წევრი                                    
66 19 ბენია მეფარიშვილი მოადგილე                                          

66 20 დიანა ჯანჯღავა კომისიის თავმჯდომარე                              
66 20 ზვიად ბიგვავა კომისიის მდივანი                                  
66 20 ელისო ბიგვავა კომისიის წევრი                                    
66 20 მალხაზ ბაღათურია კომისიის წევრი                                    
66 20 ლელა ფარცვანია კომისიის წევრი                                    
66 20 ნოდარი კარტოზია კომისიის წევრი                                    
66 20 ირმა კვაშილავა კომისიის წევრი                                    
66 20 მაკა ფარულავა კომისიის წევრი                                    
66 20 თემური ლოლუა კომისიის წევრი                                    
66 20 მზია ლოლუა კომისიის წევრი                                    
66 20 კლარა ჯგერენაია კომისიის წევრი                                    
66 20 ვერა ჯოლოგუა კომისიის წევრი                                    



66 20 ვახტანგ შურღულაია მოადგილე                                          

66 21 ირინე ბერულავა კომისიის თავმჯდომარე                              
66 21 მზია ნატრიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
66 21 ვახტანგი ლაკირბაია კომისიის წევრი                                    
66 21 ნათია ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
66 21 ირინე ჩაჩიბაია-ფაჩულია კომისიის წევრი                                    
66 21 თამარი ბუკია კომისიის წევრი                                    
66 21 თეონა გოგბერაშვილი კომისიის წევრი                                    
66 21 თეა სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
66 21 რუსუდანი ბუსკაძე კომისიის წევრი                                    
66 21 ლევანი დარჯანია კომისიის წევრი                                    
66 21 ზინა კირთაძე კომისიის წევრი                                    
66 21 ნათია სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
66 21 მალხაზი ხვიჩია მოადგილე                                          

66 22 მარინე სიჭინავა კომისიის თავმჯდომარე                              
66 22 ბელა ბაქრაძე კომისიის მდივანი                                  
66 22 ქეთო ხარჩილავა კომისიის წევრი                                    
66 22 როზა კაკულია კომისიის წევრი                                    
66 22 ედუარდი კუკავა კომისიის წევრი                                    
66 22 ტატიანა გაბუნია კომისიის წევრი                                    
66 22 ნინო ნასარაია კომისიის წევრი                                    
66 22 გოგი შამათავა კომისიის წევრი                                    
66 22 ნატალია ლატარია კომისიის წევრი                                    
66 22 ფრიდონი ნასარაია კომისიის წევრი                                    
66 22 მარინა ჩაკაბერია კომისიის წევრი                                    
66 22 მაკა ჭითანავა კომისიის წევრი                                    
66 22 ლელა ჯახუა მოადგილე                                          

66 23 გულნარა ტაბაღუა კომისიის თავმჯდომარე                              
66 23 რუსიკო ბერაია კომისიის მდივანი                                  
66 23 გიგა პაჭკორია კომისიის წევრი                                    
66 23 ნათია ბერაია კომისიის წევრი                                    
66 23 მზია გვასალია კომისიის წევრი                                    
66 23 ცისია ბახია კომისიის წევრი                                    
66 23 ნანა ქალდანი კომისიის წევრი                                    
66 23 დავით წულაია კომისიის წევრი                                    
66 23 მალხაზი ყურუა კომისიის წევრი                                    



66 23 გიგა კაკულია კომისიის წევრი                                    
66 23 დავითი ჯობავა კომისიის წევრი                                    
66 23 როლიდა ჯობავა კომისიის წევრი                                    

66 23 ალექსანდრა ნასარაია მოადგილე                                          

66 24 ბიძინა ზარანდია კომისიის თავმჯდომარე                              
66 24 ინდირა ქვარაია კომისიის მდივანი                                  
66 24 მოკონა ქვარაია კომისიის წევრი                                    
66 24 ვახტანგი მირცხულავა კომისიის წევრი                                    
66 24 მანუჩარ თოდუა კომისიის წევრი                                    
66 24 ლაშა თოდუა კომისიის წევრი                                    
66 24 რამაზ წურწუმია კომისიის წევრი                                    
66 24 გენადი ქაძანაია კომისიის წევრი                                    
66 24 მაია ლაკირბაია კომისიის წევრი                                    
66 24 დალი შონია კომისიის წევრი                                    
66 24 თენგიზ ჭაავა კომისიის წევრი                                    
66 24 ერიდა ჯიშკარიანი კომისიის წევრი                                    
66 24 ლელა კონჯარია მოადგილე                                          

66 25 მარინე ქირია კომისიის თავმჯდომარე                              
66 25 ინგა შანავა კომისიის მდივანი                                  
66 25 ვარდიშა კუკავა კომისიის წევრი                                    
66 25 ენრიკო კაკულია კომისიის წევრი                                    
66 25 ფევდოსია კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
66 25 ლევანი პერტია კომისიის წევრი                                    
66 25 ელდარ ფარცვანია კომისიის წევრი                                    
66 25 ქეთევანი ესიაშვილი კომისიის წევრი                                    
66 25 თეა გუმბერიძე-კუკავა კომისიის წევრი                                    
66 25 ნათია ნიგურიანი კომისიის წევრი                                    
66 25 ჯულიეტა ფარცვანია კომისიის წევრი                                    
66 25 თამაზი ქირია კომისიის წევრი                                    
66 25 ვალერი ქირია მოადგილე                                          

66 26 ბადრი ჭითანავა კომისიის თავმჯდომარე                              
66 26 ია ქარდავა კომისიის მდივანი                                  
66 26 ნანი კაკავა კომისიის წევრი                                    
66 26 მარიკა ლატარია კომისიის წევრი                                    
66 26 პატა გურული კომისიის წევრი                                    



66 26 როსტომი ოყუჯავა კომისიის წევრი                                    
66 26 კობა ჩეხერია კომისიის წევრი                                    
66 26 სოფიკო ბაძაღუა კომისიის წევრი                                    
66 26 ლელა ქანდარია კომისიის წევრი                                    
66 26 მაგული დავითაია კომისიის წევრი                                    
66 26 ნინელა ქირია კომისიის წევრი                                    
66 26 მელანო ჭითაშვილი კომისიის წევრი                                    
66 26 მამუკა ბუკია მოადგილე                                          

66 27 ნოე ბუკია კომისიის თავმჯდომარე                              
66 27 ნანა ბუკია კომისიის მდივანი                                  
66 27 თამარი ჭუმბურიძე კომისიის წევრი                                    
66 27 თეონა ყოლბაია კომისიის წევრი                                    
66 27 იზა ვეფხვაძე კომისიის წევრი                                    
66 27 ნანა დგებუაძე კომისიის წევრი                                    
66 27 დონარა გაბრავა კომისიის წევრი                                    
66 27 ნიკოლოზი ბუკია კომისიის წევრი                                    
66 27 რუსუდან ბუკია კომისიის წევრი                                    
66 27 ნანა ლომაია კომისიის წევრი                                    
66 27 დარეჯანი ცხვიტავა კომისიის წევრი                                    
66 27 ზვიად ტურავა მოადგილე                                          

66 28 გიგლა ჩიტაია კომისიის თავმჯდომარე                              
66 28 დელონა ხარბედია კომისიის მდივანი                                  
66 28 მანანა წოწორია კომისიის წევრი                                    
66 28 გიული ჩიტაია კომისიის წევრი                                    
66 28 ზოია გერგაია კომისიის წევრი                                    
66 28 დალი სერგია კომისიის წევრი                                    
66 28 მზია ბაჩილავა კომისიის წევრი                                    
66 28 ინგა ხარბედია კომისიის წევრი                                    
66 28 თამარ ცეკვაშვილი კომისიის წევრი                                    
66 28 ომარ გუჩუა კომისიის წევრი                                    
66 28 ლელა კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
66 28 ხათუნა ცხადაია კომისიის წევრი                                    
66 28 სულხან ბერაია მოადგილე                                          

66 29 ნუგზარი გაბისონია კომისიის თავმჯდომარე                              
66 29 ლელა ალექსანდრია კომისიის მდივანი                                  
66 29 ია ქანდარია კომისიის წევრი                                    



66 29 ქეთევანი გვასალია კომისიის წევრი                                    
66 29 ელისო კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
66 29 ბელა ბუკია კომისიის წევრი                                    
66 29 ლელა სოსელია კომისიის წევრი                                    
66 29 რაჯი ლაგვილავა კომისიის წევრი                                    
66 29 შორენა ბუკია კომისიის წევრი                                    
66 29 ლადო გაბელია კომისიის წევრი                                    
66 29 ირინა მებონია კომისიის წევრი                                    
66 29 თამარ მეუნარგია კომისიის წევრი                                    
66 29 ნინო ცხადაია მოადგილე                                          

66 30 მაყვალა გოგოლი კომისიის თავმჯდომარე                              
66 30 ია ბალხამიშვილი კომისიის მდივანი                                  
66 30 ინდირა სალია კომისიის წევრი                                    
66 30 ნანა კვიკვინია კომისიის წევრი                                    
66 30 ლიდა კეკუსანძე კომისიის წევრი                                    
66 30 შორენა ადამია კომისიის წევრი                                    
66 30 გოგა სალაყაია კომისიის წევრი                                    
66 30 ინდიანა დარასელია კომისიის წევრი                                    
66 30 ნინო ალანია კომისიის წევრი                                    
66 30 ნუკრი იოსავა კომისიის წევრი                                    
66 30 ნატო მგალობლიშვილი კომისიის წევრი                                    
66 30 როლანდი სახეიშვილი კომისიის წევრი                                    
66 30 სალინა ცხომარია მოადგილე                                          

66 31 ლია მურვანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
66 31 მაია ჭაღალიძე კომისიის მდივანი                                  
66 31 ნაირა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
66 31 გუგული ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
66 31 გელა მოდებაძე კომისიის წევრი                                    
66 31 მიხეილი კილაძე კომისიის წევრი                                    
66 31 ლიანა ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
66 31 იამზე მახარაძე კომისიის წევრი                                    
66 31 მერი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
66 31 ევგენი მამულაძე კომისიის წევრი                                    
66 31 რამაზ მამულაძე კომისიის წევრი                                    
66 31 ხათუნა მანველიძე კომისიის წევრი                                    
66 31 მავლინა ცეცხლაძე მოადგილე                                          



66 32 ოთარ იოსელიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
66 32 მერი ჩიქობავა კომისიის მდივანი                                  
66 32 ნიაზ გაბრავა კომისიის წევრი                                    
66 32 ლორეტა გელენიძე კომისიის წევრი                                    
66 32 ზურაბი ფაჩულია კომისიის წევრი                                    
66 32 რევაზი გიგაშვილი კომისიის წევრი                                    

66 32 ავთანდილი კორტავა კომისიის წევრი                                    
66 32 ნინო ბარქაია კომისიის წევრი                                    
66 32 ირაკლი გაბისკირია კომისიის წევრი                                    
66 32 გიორგი გიგაშვილი კომისიის წევრი                                    
66 32 ირინე ღვამიჩავა კომისიის წევრი                                    
66 32 გულნაზი ჯიშკარიანი კომისიის წევრი                                    
66 32 მანანა სესკურია მოადგილე                                          

67 1 ვალერიანე ბეჭვაია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 1 ოთარ ჩეხერია კომისიის მდივანი                                  
67 1 მანანა ადონია კომისიის წევრი                                    
67 1 მაია ქანთარია კომისიის წევრი                                    
67 1 რამაზ ჩაჩიბაია კომისიის წევრი                                    
67 1 გვანცა ციმინტია კომისიის წევრი                                    
67 1 ხატია შამუგია კომისიის წევრი                                    
67 1 თეა ლუკავა კომისიის წევრი                                    
67 1 ჯონი ლომაია კომისიის წევრი                                    
67 1 ეკა ყალიჩავა კომისიის წევრი                                    
67 1 სულხანი ძიგუა კომისიის წევრი                                    
67 1 ფიქრია ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
67 1 მონიკა გუჩუა მოადგილე                                          

67 2 ზურაბ კაკალია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 2 ნინო გოგიბერიძე კომისიის მდივანი                                  
67 2 ლია შელია კომისიის წევრი                                    
67 2 ზაზა ნარუშვილი კომისიის წევრი                                    
67 2 აზა ცხვიტავა კომისიის წევრი                                    
67 2 მარინე ბაღათურია კომისიის წევრი                                    
67 2 გიორგი ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
67 2 მირანდა გამსახურდია კომისიის წევრი                                    
67 2 ქეთევან კონჯარია კომისიის წევრი                                    



67 2 ნინო პაჭკორია კომისიის წევრი                                    
67 2 მაია ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
67 2 რუსუდანი შონია კომისიის წევრი                                    
67 2 ომარი კოკაია მოადგილე                                          

67 3 დიმიტრი წურწუმია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 3 ირინა ხარებავა კომისიის მდივანი                                  

67 3 კონსტანტინე სორდია კომისიის წევრი                                    
67 3 ხათუნა გერგედავა კომისიის წევრი                                    
67 3 ქეთო ნარმანია კომისიის წევრი                                    
67 3 თეონა ქარაია კომისიის წევრი                                    
67 3 დარეჯან აბაკელია კომისიის წევრი                                    
67 3 ინგა ჯოჯუა კომისიის წევრი                                    
67 3 ეკატერინე კვირკვია კომისიის წევრი                                    
67 3 რამინ ლაიშვილი კომისიის წევრი                                    
67 3 მთვარისა მოსია კომისიის წევრი                                    
67 3 მამუკა ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
67 3 მარინე აბრალავა მოადგილე                                          

67 4 ციალა გურგულიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
67 4 ნანა იზორია კომისიის მდივანი                                  
67 4 ზურაბ ჭეჟია კომისიის წევრი                                    
67 4 თენგიზ ლატარია კომისიის წევრი                                    
67 4 საბა მირგატია კომისიის წევრი                                    
67 4 ტრისტანი გულუა კომისიის წევრი                                    
67 4 ამირან გაბუნია კომისიის წევრი                                    
67 4 იამზე კაკავა კომისიის წევრი                                    
67 4 ბესიკი კილავა კომისიის წევრი                                    
67 4 მაკა ნარმანია კომისიის წევრი                                    
67 4 ლელა ჩიქავა კომისიის წევრი                                    
67 4 სოფიო ჯალაღონია კომისიის წევრი                                    
67 4 რუსუდანი ბასილაია მოადგილე                                          

67 5 ინეზა მურღულია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 5 ოთარ საბეკია კომისიის მდივანი                                  
67 5 მაია რაფავა კომისიის წევრი                                    
67 5 ხათუნა დგებუაძე კომისიის წევრი                                    
67 5 თორნიკე კიტია კომისიის წევრი                                    



67 5 საშა კვირკველია კომისიის წევრი                                    
67 5 რომეო ეხვაია კომისიის წევრი                                    
67 5 მადონა ქირია კომისიის წევრი                                    
67 5 ია კერზაია კომისიის წევრი                                    
67 5 თეა ლატარია კომისიის წევრი                                    
67 5 ირაკლი პაპავა კომისიის წევრი                                    
67 5 მაკა ხვიჩია კომისიის წევრი                                    
67 5 ირინე კიკავა მოადგილე                                          

67 6 თინათინი წურწუმია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 6 ანა ქვარცხავა კომისიის მდივანი                                  
67 6 დავით გრიგოლია კომისიის წევრი                                    
67 6 კახაბერ ბასილაია კომისიის წევრი                                    
67 6 მანანა ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    
67 6 მირანდა სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
67 6 ირმა ძიგუა კომისიის წევრი                                    
67 6 მირანდა გუგუჩია კომისიის წევრი                                    
67 6 მაყვალა არქანია კომისიის წევრი                                    
67 6 მაია ტოფაძე კომისიის წევრი                                    
67 6 პაპუნა ღურწკაია კომისიის წევრი                                    
67 6 მალხაზ ჯალაღონია კომისიის წევრი                                    
67 6 დოდო მესხია მოადგილე                                          

67 7 მედეა მოსია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 7 ნინო გოგოხია კომისიის მდივანი                                  
67 7 ლატავრა კიკალიშვილი კომისიის წევრი                                    
67 7 ქეთევან გვილავა კომისიის წევრი                                    
67 7 ნონა ჩაჩიბაია კომისიის წევრი                                    
67 7 ცისანა კოდუა კომისიის წევრი                                    
67 7 თამარ კუკავა კომისიის წევრი                                    
67 7 ლანა კაკულია კომისიის წევრი                                    
67 7 ელისო ლოლუა კომისიის წევრი                                    
67 7 მაკა ქარდავა კომისიის წევრი                                    
67 7 ჟანა ქობალია კომისიის წევრი                                    
67 7 ნელი ღურწკაია კომისიის წევრი                                    
67 7 ანდრონიკე კვირტია მოადგილე                                          

67 8 თამაზი ხარგელია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 8 ინგა მოსია კომისიის მდივანი                                  



67 8 მამუკა შელია კომისიის წევრი                                    
67 8 გურამ ნასყიდაშვილი კომისიის წევრი                                    
67 8 ნანი ნინუა კომისიის წევრი                                    
67 8 გოგიტა ჯგერენაია კომისიის წევრი                                    
67 8 დევი კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
67 8 მანანა ჩაკაბერია კომისიის წევრი                                    
67 8 ხათუნა კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
67 8 დავით ყოლბაია კომისიის წევრი                                    
67 8 ნანა შონია კომისიის წევრი                                    
67 8 სესილი ჭითანავა კომისიის წევრი                                    
67 8 ნონა ხუფენია მოადგილე                                          

67 9 ფერიდე კვარაცხელია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 9 ლუიზა ბერიანი კომისიის მდივანი                                  
67 9 თამარი ჭედია კომისიის წევრი                                    
67 9 ვახტანგ შენგელია კომისიის წევრი                                    
67 9 ცირა წიფურია კომისიის წევრი                                    
67 9 ბორის ბულია კომისიის წევრი                                    
67 9 თეო თოდუა კომისიის წევრი                                    
67 9 ნელი კაჭარავა კომისიის წევრი                                    
67 9 გელა გულუა კომისიის წევრი                                    
67 9 ზვიად სახეიშვილი კომისიის წევრი                                    
67 9 ბექარი შონია კომისიის წევრი                                    
67 9 მარიამ ჯღამაძე კომისიის წევრი                                    
67 9 ლელა ბაგდასაროვა მოადგილე                                          

67 10 თინა ომანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
67 10 ეკატერინე გახოკიძე კომისიის მდივანი                                  
67 10 თეა ბერულავა კომისიის წევრი                                    
67 10 დავით მაქაცარია კომისიის წევრი                                    
67 10 ნინო ქარჩავა კომისიის წევრი                                    
67 10 თორნიკე იზორია კომისიის წევრი                                    
67 10 ვალერ ჯალაღონია კომისიის წევრი                                    
67 10 ელგუჯა კოდუა კომისიის წევრი                                    
67 10 ნანა მანია კომისიის წევრი                                    
67 10 ფატიმა მოსიძე კომისიის წევრი                                    
67 10 ეკატერინე სამუშია კომისიის წევრი                                    
67 10 ზვიად ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    
67 10 თეა ჩიქოვანი მოადგილე                                          



67 11 მარინა ანთია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 11 ირმა ჭაავა კომისიის მდივანი                                  
67 11 მარიანა ღულათავა კომისიის წევრი                                    
67 11 ოთარი ბუკია კომისიის წევრი                                    
67 11 ეკა ჯალაღონია კომისიის წევრი                                    
67 11 დავით იზორია კომისიის წევრი                                    
67 11 სოფიო ესართია კომისიის წევრი                                    
67 11 მანანა ესებუა კომისიის წევრი                                    
67 11 ნატო კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
67 11 მაია ნარსია კომისიის წევრი                                    
67 11 თემური ცაიშვილი კომისიის წევრი                                    
67 11 იზოლდა ხარგელია კომისიის წევრი                                    
67 11 ნანა სიჭინავა მოადგილე                                          

67 12 იზოლდა ხასია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 12 თეა კვარაცხელია კომისიის მდივანი                                  
67 12 თეო გოგინავა კომისიის წევრი                                    
67 12 გიორგი შელია კომისიის წევრი                                    
67 12 ნანა სართანია კომისიის წევრი                                    
67 12 მაკა მიქავა კომისიის წევრი                                    
67 12 ესმა თოდუა კომისიის წევრი                                    
67 12 დავით ესებუა კომისიის წევრი                                    
67 12 ნანა კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
67 12 ეკატერინე წურწუმია კომისიის წევრი                                    
67 12 მაია ხუხუნი კომისიის წევრი                                    
67 12 მარინე ჯაბუა კომისიის წევრი                                    
67 12 ნინო კვეკვესკირი მოადგილე                                          

67 13 ზაზა ღურწკაია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 13 ეკატერინე ალავიძე კომისიის მდივანი                                  
67 13 ნინო ჟვანია კომისიის წევრი                                    
67 13 ლევან გვილია კომისიის წევრი                                    
67 13 ლია თორდია კომისიის წევრი                                    
67 13 ლილი სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
67 13 ხათუნა ფიფია კომისიის წევრი                                    
67 13 მაია ალასანია კომისიის წევრი                                    
67 13 მადონა აგუმავა კომისიის წევრი                                    
67 13 ვახტანგ ბასილაია კომისიის წევრი                                    



67 13 თენგიზ კემულარია კომისიის წევრი                                    
67 13 აზა ქარდავა კომისიის წევრი                                    

67 13 თეიმურაზი გარდავა მოადგილე                                          

67 14 ინგა ლუკავა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 14 დარეჯან ქობალია კომისიის მდივანი                                  
67 14 თეა არახამია კომისიის წევრი                                    
67 14 მერაბ ჭილაია კომისიის წევრი                                    
67 14 კახა ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
67 14 ნინო გადელია კომისიის წევრი                                    
67 14 როზა ხუბუა კომისიის წევრი                                    
67 14 მერი           ჯაფარიძე                 კომისიის წევრი                                    
67 14 ანა კონჯარია კომისიის წევრი                                    
67 14 სესილი სამუშია კომისიის წევრი                                    
67 14 ვლადიმერ ყალიჩავა კომისიის წევრი                                    
67 14 დავით შენგელაია კომისიის წევრი                                    
67 14 ინგა კემულარია მოადგილე                                          

67 15 ლამარა თევზაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
67 15 ნანა ანთია კომისიის მდივანი                                  
67 15 ნატალია კვიციანი კომისიის წევრი                                    
67 15 ქეთევან ურეკაძე კომისიის წევრი                                    
67 15 ლორა ჯანაშია კომისიის წევრი                                    
67 15 ზაზა კონჯარია კომისიის წევრი                                    
67 15 ნანა აფხაზავა კომისიის წევრი                                    
67 15 თამარი მანია კომისიის წევრი                                    
67 15 ხატია ახალაია კომისიის წევრი                                    
67 15 ნათია თოდუა კომისიის წევრი                                    
67 15 რუსუდან კაკაჩია კომისიის წევრი                                    
67 15 იზა შანავა კომისიის წევრი                                    
67 15 ონისე ჭეჟია მოადგილე                                          

67 16 ტარიელი თუზბაია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 16 მარიკა გოგენია კომისიის მდივანი                                  
67 16 ბესიკი მესხია კომისიის წევრი                                    
67 16 თორნიკე ქოქოსაძე კომისიის წევრი                                    
67 16 ნანა გაბუნია კომისიის წევრი                                    
67 16 ნინო დამენია კომისიის წევრი                                    



67 16 მედეა ზარანდია კომისიის წევრი                                    
67 16 ზურაბ ჯიქია კომისიის წევრი                                    
67 16 ლამარა ანთია კომისიის წევრი                                    
67 16 იზა ზარქუა კომისიის წევრი                                    
67 16 ანა კაკულია კომისიის წევრი                                    
67 16 გოდერძი კაკულია კომისიის წევრი                                    
67 16 ვალტერ გაგუა მოადგილე                                          

67 17 აზა ბაძაღუა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 17 ანჟელა პერტია კომისიის მდივანი                                  
67 17 გოჩა ჯალაღონია კომისიის წევრი                                    
67 17 მიხეილ ძიძიგური კომისიის წევრი                                    
67 17 ბიქტორ გაგუა კომისიის წევრი                                    
67 17 ხათუნა ახალაია კომისიის წევრი                                    
67 17 ქრისტინე ხუფენია კომისიის წევრი                                    
67 17 ნანა ლიპარტია კომისიის წევრი                                    
67 17 მარინე ალფენიძე კომისიის წევრი                                    
67 17 ზაზა ფაცაცია კომისიის წევრი                                    
67 17 გიორგი ღურწკაია კომისიის წევრი                                    
67 17 ლელა ხაბურზანია კომისიის წევრი                                    
67 17 ეკატერინე ნადარაია მოადგილე                                          

67 18 ლელა ლაშხია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 18 ხატია ხუბუტია კომისიის მდივანი                                  
67 18 შორენა გედენიძე კომისიის წევრი                                    
67 18 ზურაბ შენგელია კომისიის წევრი                                    
67 18 ნათელა თოდუა კომისიის წევრი                                    
67 18 ლევან გამახარია კომისიის წევრი                                    
67 18 ინდირა ხურცილავა კომისიის წევრი                                    
67 18 თამარ კაკაჩია კომისიის წევრი                                    
67 18 შორენა ბერაია კომისიის წევრი                                    
67 18 ოქსანა ბოხუა კომისიის წევრი                                    
67 18 ლელა ფარცვანია–ანთია კომისიის წევრი                                    
67 18 ჭაბუკა ქარდავა კომისიის წევრი                                    
67 18 ნანა ანთია მოადგილე                                          

67 19 ცირა პაპავა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 19 გიორგი გუნავა კომისიის მდივანი                                  
67 19 სოფიო სიჭინავა კომისიის წევრი                                    



67 19 თამარ დანელია კომისიის წევრი                                    
67 19 ელისო ნარმანია კომისიის წევრი                                    
67 19 ლელა ლემონჯავა კომისიის წევრი                                    
67 19 სოფიო მიქავა კომისიის წევრი                                    
67 19 შოთა გეგეჭკორი კომისიის წევრი                                    
67 19 მარინე მანია კომისიის წევრი                                    
67 19 მანანა მიქაია კომისიის წევრი                                    
67 19 სალომე ტორუა კომისიის წევრი                                    
67 19 ინგა ქუთელია კომისიის წევრი                                    
67 19 ელზა ხაფავა მოადგილე                                          

67 20 ქეთევანი გამსახურდია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 20 ნინო კვარაცხელია კომისიის მდივანი                                  
67 20 გოჩა გაბლაია კომისიის წევრი                                    
67 20 ნინო ზაქარაია კომისიის წევრი                                    
67 20 კესო კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
67 20 იამზე ჯიქია კომისიის წევრი                                    
67 20 ნინო ნადარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
67 20 ნათელა ხორგუანი კომისიის წევრი                                    
67 20 დარიკო დვალი კომისიის წევრი                                    
67 20 ეკა კოდუა კომისიის წევრი                                    
67 20 ნინო მამფორია კომისიის წევრი                                    
67 20 ირმა შანავა კომისიის წევრი                                    
67 20 მამუკა შედანია მოადგილე                                          

67 21 იზოლდა ქუხილავა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 21 ნონა ცანავა კომისიის მდივანი                                  
67 21 რობერტ ცირამუა კომისიის წევრი                                    
67 21 გიგა ლემონჯავა კომისიის წევრი                                    
67 21 სოფიკო ქანთარია კომისიის წევრი                                    
67 21 გელა შონია კომისიის წევრი                                    
67 21 გრიგოლ ხუბუტია კომისიის წევრი                                    
67 21 კახა ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
67 21 ნათია კუჭავა კომისიის წევრი                                    
67 21 ბექა ცანავა კომისიის წევრი                                    
67 21 ნათია წიფურია კომისიის წევრი                                    
67 21 ილია ხარძიანი კომისიის წევრი                                    
67 21 თამრიკო მაქაცარია მოადგილე                                          



67 22 შოთა ფირცხელავა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 22 რუსუდან ესართია კომისიის მდივანი                                  
67 22 ლელა ჟვანია კომისიის წევრი                                    
67 22 მარინა შონია კომისიის წევრი                                    
67 22 შორენა ბეჭვაია კომისიის წევრი                                    
67 22 ეკატერინე ცანავა კომისიის წევრი                                    
67 22 სოფიო კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
67 22 ნანა ფირცხელავა კომისიის წევრი                                    
67 22 აქსანა გუჩუა კომისიის წევრი                                    
67 22 სოფიო კაკაჩია კომისიის წევრი                                    
67 22 ნანა ლემონჯავა კომისიის წევრი                                    
67 22 ნანა ხარაიშვილი კომისიის წევრი                                    
67 22 მაია ზარქუა მოადგილე                                          

67 23 ნანა კაკულია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 23 ინგა მარხულია კომისიის მდივანი                                  
67 23 სალომე გოროზია კომისიის წევრი                                    
67 23 თამარ გოგოხია კომისიის წევრი                                    
67 23 ირაკლი გეგეჭკორი კომისიის წევრი                                    
67 23 ლაშა ფიფია კომისიის წევრი                                    
67 23 ხვიჩა ქარდავა კომისიის წევრი                                    
67 23 ვახტანგ გოგილავა კომისიის წევრი                                    
67 23 მაია თორდია კომისიის წევრი                                    
67 23 სალომე კვიტატიანი კომისიის წევრი                                    
67 23 მარიამ მარგველანი კომისიის წევრი                                    
67 23 ანჟელიკა ქარდავა კომისიის წევრი                                    
67 23 ნინო საბახტარიშვილი მოადგილე                                          

67 24 ეკატერინე გადელია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 24 მაია გაბისონია კომისიის მდივანი                                  
67 24 ნანა თორდია კომისიის წევრი                                    
67 24 დემურ კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
67 24 მარო ქადარია კომისიის წევრი                                    
67 24 ლატავრა ცანავა კომისიის წევრი                                    
67 24 თენგიზ ალანია კომისიის წევრი                                    
67 24 ნუგზარ შოგირაძე კომისიის წევრი                                    

67 24 ალექსანდრე ხუბუა კომისიის წევრი                                    



67 24 ნუგზარ ზარქუა კომისიის წევრი                                    
67 24 ბიქტორ მიქაია კომისიის წევრი                                    
67 24 ნანი შენგელაია კომისიის წევრი                                    
67 24 ნონა ფიფია მოადგილე                                          

67 25 ხათუნა წურწუმია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 25 ნესტან ზარქუა კომისიის მდივანი                                  
67 25 ლია ჩუხუა კომისიის წევრი                                    
67 25 ქეთევანი ნორაკიძე კომისიის წევრი                                    
67 25 ლია ჯაპავა კომისიის წევრი                                    
67 25 ირმა ვეკუა კომისიის წევრი                                    
67 25 მანანა ხუფენია კომისიის წევრი                                    
67 25 მარინე ფიფია კომისიის წევრი                                    
67 25 სილვა თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
67 25 ქეთევანი მამფორია კომისიის წევრი                                    
67 25 დოდო ქიქავა კომისიის წევრი                                    

67 25 ალექსანდრე ცქიტიშვილი კომისიის წევრი                                    
67 25 ელზა ნაყოფია მოადგილე                                          

67 26 ანგელინა ჩალიგავა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 26 თამრიკო გოგია კომისიის მდივანი                                  
67 26 მარიკა ტიბუა კომისიის წევრი                                    
67 26 ბელა კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
67 26 აბესალომ ბეჭვაია კომისიის წევრი                                    
67 26 ვალერიანე კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
67 26 ნინო ესართია კომისიის წევრი                                    
67 26 ირაკლი კოზმავა კომისიის წევრი                                    
67 26 კახაბერ თაკალანძე კომისიის წევრი                                    
67 26 გალინა კორკელია კომისიის წევრი                                    
67 26 ლანა ცქირია კომისიის წევრი                                    
67 26 ქრისტინა ძაძამია კომისიის წევრი                                    
67 26 თამარ რაფავა მოადგილე                                          

67 27 ლევან წურწუმია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 27 ლამზირა ხუბუა კომისიის მდივანი                                  
67 27 ნინო ნემსიწვერიძე კომისიის წევრი                                    
67 27 ნათია მესხია კომისიის წევრი                                    
67 27 ანჟელა ბეჭვაია კომისიის წევრი                                    



67 27 მაია პერტაია კომისიის წევრი                                    
67 27 დენისი ეხვაია კომისიის წევრი                                    
67 27 თათია მესხია კომისიის წევრი                                    
67 27 ესმა მოსია კომისიის წევრი                                    
67 27 ნათელა ნანავა კომისიის წევრი                                    
67 27 ნათია ნანავა კომისიის წევრი                                    
67 27 ლამარა წურწუმია კომისიის წევრი                                    
67 27 ნათელა ხუბუა მოადგილე                                          

67 28 თამარ ტიბუა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 28 მარინე მალანია კომისიის მდივანი                                  
67 28 ნათია კვიკვინია კომისიის წევრი                                    
67 28 ნინო კვიკვინია კომისიის წევრი                                    
67 28 ლიანა ჭურღულია კომისიის წევრი                                    
67 28 ონისე გულუა კომისიის წევრი                                    
67 28 სოფიო მარკოზია კომისიის წევრი                                    
67 28 ასმათ ფიფია კომისიის წევრი                                    
67 28 ლორიტა ბენდელიანი კომისიის წევრი                                    
67 28 თეონა გერლიანი კომისიის წევრი                                    
67 28 სოფიკო ჭაჭუა კომისიის წევრი                                    
67 28 ნინო ჯადუგიშვილი კომისიის წევრი                                    
67 28 ეკატერინე გერლიანი მოადგილე                                          

67 29 მამუკა კუტალია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 29 დავით თოლორაია კომისიის მდივანი                                  
67 29 მაია ღაჭავა კომისიის წევრი                                    
67 29 ჯუმბერი ჯაბუა კომისიის წევრი                                    
67 29 ბაკურ ბერაია კომისიის წევრი                                    
67 29 ლარისა ავალიანი კომისიის წევრი                                    
67 29 ანა ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
67 29 ხათუნა დავიანტი კომისიის წევრი                                    
67 29 მალხაზ კაკაჩია კომისიის წევრი                                    
67 29 მერაბ ჟვანია კომისიის წევრი                                    
67 29 ნანა სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
67 29 ნანა ხარბედია კომისიის წევრი                                    
67 29 ნინო კვარაცხელია მოადგილე                                          

67 30 იზოლდა სესიტაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
67 30 სოფიო მანჯგალაძე კომისიის მდივანი                                  



67 30 გურანდა ფოცხორაია კომისიის წევრი                                    
67 30 ნაზი როგავა კომისიის წევრი                                    
67 30 ნანა ხასია კომისიის წევრი                                    
67 30 რევაზი გოგილავა კომისიის წევრი                                    
67 30 დალი ქარჩავა კომისიის წევრი                                    
67 30 ლელა ჭითანავა კომისიის წევრი                                    
67 30 მელანო კვირკვია კომისიის წევრი                                    
67 30 ეკატერინე ლატარია კომისიის წევრი                                    
67 30 მაკა ნოდია კომისიის წევრი                                    
67 30 რუსუდან ღაღანიძე კომისიის წევრი                                    
67 30 თამთა მანია მოადგილე                                          

67 31 ტარიელი გოგილავა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 31 მირანდა ყურაშვილი კომისიის მდივანი                                  
67 31 თეა ჯინორიძე-ბარქაია კომისიის წევრი                                    
67 31 ლელა ავალიანი კომისიის წევრი                                    
67 31 ნუგზარ ფარცვანია კომისიის წევრი                                    
67 31 ფატიმა როგავა კომისიის წევრი                                    
67 31 რუბენი კოდუა კომისიის წევრი                                    
67 31 ჯემალი ფილფანი კომისიის წევრი                                    
67 31 ნინო ბიგვავა კომისიის წევრი                                    
67 31 მარიკა გვასალია კომისიის წევრი                                    
67 31 ივეტა სვანიძე კომისიის წევრი                                    
67 31 გოჩა ჭითანავა კომისიის წევრი                                    
67 31 ქეთევან გოგილავა მოადგილე                                          

67 32 მარინა სოტიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
67 32 ზაირა ხურცილავა კომისიის მდივანი                                  
67 32 ქეთევან ყოლბაია კომისიის წევრი                                    
67 32 ნიკა სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
67 32 ლიკა სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
67 32 თენგიზ კუკავა კომისიის წევრი                                    
67 32 მაია მალანია კომისიის წევრი                                    
67 32 ფიქრია ფიფია კომისიის წევრი                                    
67 32 სალომე გაბელია კომისიის წევრი                                    
67 32 რობიზონი გულუა კომისიის წევრი                                    
67 32 ნაზი სახეიშვილი კომისიის წევრი                                    
67 32 ლელა სულეიმანიშვილი კომისიის წევრი                                    
67 32 მზია ფარცვანია მოადგილე                                          



67 33 იზოლდა ღვამბერია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 33 ასმათ შელია კომისიის მდივანი                                  
67 33 თამაზ კოლეზიანცი კომისიის წევრი                                    
67 33 ზურაბ ჟვანია კომისიის წევრი                                    
67 33 ლუდმილა თოდუა კომისიის წევრი                                    
67 33 ბესიკ რიგვავა კომისიის წევრი                                    
67 33 ბესიკ ქადარია კომისიის წევრი                                    
67 33 ელისო ნარმანია კომისიის წევრი                                    
67 33 ანჟელა გახარია კომისიის წევრი                                    
67 33 თეა მორგოშია კომისიის წევრი                                    
67 33 თამარი ფარცვანია კომისიის წევრი                                    
67 33 ლია ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
67 33 იზაბელა ხვიჩია მოადგილე                                          

67 34 ოთარ ტაბაღუა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 34 ვინარი პაჭკორია კომისიის მდივანი                                  
67 34 ნიკოლოზ ხარებავა კომისიის წევრი                                    
67 34 მარიკა ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
67 34 არისტრახო სორდია კომისიის წევრი                                    
67 34 ჰამლეტი ღურწკაია კომისიის წევრი                                    
67 34 ნანი ღვამბერია კომისიის წევრი                                    
67 34 ქეთო ტაბაღუა კომისიის წევრი                                    
67 34 დალი ბერულავა კომისიის წევრი                                    
67 34 ლიანა ბუაძე კომისიის წევრი                                    
67 34 ზანიკო ჭაჭუა კომისიის წევრი                                    
67 34 აბესალომ ხაჟომია კომისიის წევრი                                    
67 34 გურგენ ნანავა მოადგილე                                          

67 35 ბეჟანა ოყუჯავა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 35 ჟანა ქებურია კომისიის მდივანი                                  
67 35 სოფიო ლაგვილავა კომისიის წევრი                                    
67 35 ლუხუმი რაფავა კომისიის წევრი                                    
67 35 ასმათი ქეცბაია კომისიის წევრი                                    
67 35 მარიკა ბედუკიძე კომისიის წევრი                                    
67 35 ლიკა ჯანჯღავა კომისიის წევრი                                    
67 35 ლალი ჭედია კომისიის წევრი                                    
67 35 თემურ ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    
67 35 ემა რიგვავა კომისიის წევრი                                    



67 35 ასმათ შედანია კომისიის წევრი                                    
67 35 ემმა ჭითანავა კომისიის წევრი                                    
67 35 ზაზა მებონია მოადგილე                                          

67 36 ნონა გარდავა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 36 ნონა ფონია კომისიის მდივანი                                  
67 36 მაია კუკავა კომისიის წევრი                                    
67 36 ანა ჭურღულია კომისიის წევრი                                    
67 36 მერაბ კორკელია კომისიის წევრი                                    
67 36 ინგა ჯაბუა კომისიის წევრი                                    
67 36 ლარისა ჭილაია კომისიის წევრი                                    
67 36 ქეთო კოზუა კომისიის წევრი                                    
67 36 ირა მაქაცარია კომისიის წევრი                                    
67 36 მანუჩარ როგავა კომისიის წევრი                                    
67 36 ჟანა შანავა კომისიის წევრი                                    
67 36 ირმა ჯოჯუა კომისიის წევრი                                    
67 36 ელისო კორკელია მოადგილე                                          

67 37 ხათუნა თოდუა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 37 ნონა დარასელია კომისიის მდივანი                                  
67 37 ელეონორა როგავა კომისიის წევრი                                    
67 37 თამარ წიფურია კომისიის წევრი                                    
67 37 გურამ ჯაბუა კომისიის წევრი                                    
67 37 ანატოლ მაქაცარია კომისიის წევრი                                    
67 37 ინგა ქადარია კომისიის წევრი                                    
67 37 ბექა ხუბუა კომისიის წევრი                                    
67 37 ნინო ბჟალავა კომისიის წევრი                                    
67 37 შორენა გვასალია კომისიის წევრი                                    
67 37 ნათია დარასელია კომისიის წევრი                                    
67 37 ლილი ფანცხავა კომისიის წევრი                                    
67 37 გელა როგავა მოადგილე                                          

67 38 ნარგიზა მანია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 38 ეკატერინე მაქაცარია კომისიის მდივანი                                  
67 38 ჯონი ნადარაია კომისიის წევრი                                    
67 38 თამარ ახალაია კომისიის წევრი                                    
67 38 დალი მაქაცარია კომისიის წევრი                                    
67 38 ზვიად ახალაია კომისიის წევრი                                    
67 38 ლელა გიგიბერია კომისიის წევრი                                    



67 38 ელიტა ხუფენია კომისიის წევრი                                    
67 38 ემზარ ახალაია კომისიის წევრი                                    
67 38 თათია ბელქანია კომისიის წევრი                                    
67 38 თამარ პერტაია კომისიის წევრი                                    
67 38 ნონა ჯგერენაია კომისიის წევრი                                    
67 38 ვალერ ცომაია მოადგილე                                          

67 39 დემურ მორგოშია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 39 ელმირა ახალაია კომისიის მდივანი                                  
67 39 თემურ ჭანია კომისიის წევრი                                    
67 39 მედეა გვაჯაია კომისიის წევრი                                    
67 39 დათო ჭაფანძე კომისიის წევრი                                    
67 39 ზოია თოდუა კომისიის წევრი                                    
67 39 ალიკ გაბელია კომისიის წევრი                                    
67 39 შერმადინ ჭაფანძე კომისიის წევრი                                    
67 39 ლექსო ბერანძე კომისიის წევრი                                    
67 39 ბუთხუზ ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    
67 39 დემურ ჭაფანძე კომისიის წევრი                                    
67 39 ნონა ხუბუა კომისიის წევრი                                    
67 39 ვეფხვია ახალაია მოადგილე                                          

67 40 ელვარდი ლაგვილავა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 40 მზია მაქაცარია კომისიის მდივანი                                  
67 40 ონისე ხასია კომისიის წევრი                                    
67 40 თამთა ესებუა კომისიის წევრი                                    
67 40 ეკა კორკელია კომისიის წევრი                                    
67 40 ზაურ ავალიანი კომისიის წევრი                                    
67 40 მაია ფარცვანია კომისიის წევრი                                    
67 40 ჯულიეტა ხასია კომისიის წევრი                                    
67 40 თამარ ივარდავა კომისიის წევრი                                    
67 40 ედიტა კანკია კომისიის წევრი                                    
67 40 ცირა კუხალეიშვილი კომისიის წევრი                                    
67 40 თინათინი ლაგვილავა კომისიის წევრი                                    
67 40 ლაშა ესებუა მოადგილე                                          

67 41 ინეზა ქობალია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 41 ელზა ოყუჯავა კომისიის მდივანი                                  
67 41 ჯამბულ ხუფენია კომისიის წევრი                                    
67 41 ნუგზარ რიგვავა კომისიის წევრი                                    



67 41 ზვიად ოთხოზორია კომისიის წევრი                                    
67 41 ირაკლი კუკავა კომისიის წევრი                                    
67 41 ნატო ქირია კომისიის წევრი                                    
67 41 დალი ჭედია კომისიის წევრი                                    
67 41 ინგა გოგოხია კომისიის წევრი                                    
67 41 ლელა თორია კომისიის წევრი                                    
67 41 ირინა კაკაჩია კომისიის წევრი                                    
67 41 მადონა ცომაია კომისიის წევრი                                    
67 41 სუსანა ჯიქია მოადგილე                                          

67 42 გოგი ფიფია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 42 ლილი კუპრავა კომისიის მდივანი                                  
67 42 მაკა ანთია კომისიის წევრი                                    
67 42 მერაბი წურწუმია კომისიის წევრი                                    
67 42 ნანა ჭოჭუა კომისიის წევრი                                    
67 42 იამზე გუნავა კომისიის წევრი                                    
67 42 კახაბერ დარასელია კომისიის წევრი                                    
67 42 ნინო ქირია კომისიის წევრი                                    
67 42 ზეინაბ ბიგვავა კომისიის წევრი                                    
67 42 ანჟელა თუნგია კომისიის წევრი                                    
67 42 ირაკლი ჟვანია კომისიის წევრი                                    
67 42 ნინო ღულათავა კომისიის წევრი                                    
67 42 ფატიმა ეჯიბია მოადგილე                                          

67 43 ავთანდილ სიჭინავა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 43 იზოლდა მელია კომისიის მდივანი                                  
67 43 ნანა სირაძე კომისიის წევრი                                    
67 43 ნესტან ხუნჯგურუა კომისიის წევრი                                    
67 43 ხათუნა ქირია კომისიის წევრი                                    
67 43 ბორის თოდუა კომისიის წევრი                                    
67 43 ბელა თოლორაია კომისიის წევრი                                    
67 43 ნუნუ ხასია კომისიის წევრი                                    
67 43 შორენა გახარია კომისიის წევრი                                    
67 43 მზევინარ ზარქუა კომისიის წევრი                                    
67 43 ელისო მაქაცარია კომისიის წევრი                                    
67 43 ეკა მიშველიანი კომისიის წევრი                                    
67 43 გიგა გვილავა მოადგილე                                          

67 44 ჯამბული ზარანდია კომისიის თავმჯდომარე                              



67 44 მაკა ქირია კომისიის მდივანი                                  
67 44 ხატია ჯღარკავა კომისიის წევრი                                    
67 44 არტემ კუკავა კომისიის წევრი                                    
67 44 მაია ხუფენია კომისიის წევრი                                    
67 44 ხატია ცაავა კომისიის წევრი                                    
67 44 თორნიკე კუკავა კომისიის წევრი                                    
67 44 ფრიდონი მაქაცარია კომისიის წევრი                                    
67 44 გია კუკავა კომისიის წევრი                                    
67 44 კობა კუტალია კომისიის წევრი                                    
67 44 თამარ ფაცაცია კომისიის წევრი                                    
67 44 მანუჩარ ქირია კომისიის წევრი                                    
67 44 რამინი კუკავა მოადგილე                                          

67 45 მიმოზა წურწუმია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 45 მაია ბუაძე კომისიის მდივანი                                  
67 45 ნუნუ ჭედია კომისიის წევრი                                    
67 45 როზა აკობია კომისიის წევრი                                    
67 45 ელდარ დადიანი კომისიის წევრი                                    
67 45 ნინა გვაჯაია კომისიის წევრი                                    
67 45 თამრიკო იზორია კომისიის წევრი                                    
67 45 ზურაბ მამფორია კომისიის წევრი                                    
67 45 მედეა მამფორია კომისიის წევრი                                    
67 45 მამუკა ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    
67 45 ლანა შენგელია კომისიის წევრი                                    
67 45 ლიანა წურწუმია კომისიის წევრი                                    
67 45 შორენა მებონია მოადგილე                                          

67 46 ირმა ქობალია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 46 ნინო ქანთარია კომისიის მდივანი                                  
67 46 მარიკა თოლორაია კომისიის წევრი                                    

67 46 ალექსანდრე ახალაია კომისიის წევრი                                    
67 46 ბადრი ქარდავა კომისიის წევრი                                    
67 46 ნანა ხუფენია კომისიის წევრი                                    
67 46 ოთარ შამუგია კომისიის წევრი                                    
67 46 მარინა ჩახაია კომისიის წევრი                                    
67 46 მიმოზა სარსანია კომისიის წევრი                                    
67 46 ნანი ცანავა კომისიის წევრი                                    
67 46 ანჟელა ჭეჟია კომისიის წევრი                                    



67 46 ვახტანგ ჭეჟია კომისიის წევრი                                    
67 46 რუსუდან ფანგანი მოადგილე                                          

67 47 მამუკა ქვარცხავა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 47 დემნა თორდია კომისიის მდივანი                                  
67 47 ნათია არახამია კომისიის წევრი                                    
67 47 სოფიკო წითლიძე კომისიის წევრი                                    
67 47 ქეთევან ნაყოფია კომისიის წევრი                                    
67 47 ირაკლი მუშუქია კომისიის წევრი                                    
67 47 ნონა შამუგია კომისიის წევრი                                    
67 47 ინგა მეუნარგია კომისიის წევრი                                    
67 47 გოჩა აბაკელია კომისიის წევრი                                    
67 47 თენგიზ ახალაია კომისიის წევრი                                    
67 47 მზია გაგუა კომისიის წევრი                                    
67 47 ანტიმოზ ფიფია კომისიის წევრი                                    
67 47 სერგო ესართია მოადგილე                                          

67 48 ალექსანდრე ესართია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 48 თეა შეროზია კომისიის მდივანი                                  
67 48 თეა ფარცვანია კომისიის წევრი                                    
67 48 ლადო ქირია კომისიის წევრი                                    
67 48 კიაზო ყალიჩავა კომისიის წევრი                                    
67 48 ელგუჯა ოდიშარია კომისიის წევრი                                    
67 48 ალიკა ყალიჩავა კომისიის წევრი                                    
67 48 ნანა გულუა კომისიის წევრი                                    
67 48 მადონა კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
67 48 ნანა კოდუა კომისიის წევრი                                    
67 48 თეა ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    
67 48 ნინო ფარულუა კომისიის წევრი                                    
67 48 ბესიკი ჭეჟია მოადგილე                                          

67 49 მურმან კაკულია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 49 თათია ბუკია კომისიის მდივანი                                  
67 49 ვიქტორია შარფ კომისიის წევრი                                    
67 49 ირაკლი ჩახაია კომისიის წევრი                                    
67 49 მზიურ რაფავა კომისიის წევრი                                    
67 49 ნანა ბიჭია კომისიის წევრი                                    
67 49 მარინა ჟვანია კომისიის წევრი                                    
67 49 ჯონი ვართაგავა კომისიის წევრი                                    



67 49 მაია მაქაცარია კომისიის წევრი                                    
67 49 ირინე სხულუხია კომისიის წევრი                                    
67 49 ხათუნა შედანია კომისიის წევრი                                    
67 49 ნანი ჯანჯარია კომისიის წევრი                                    
67 49 კობა ჩახაია მოადგილე                                          

67 50 მზია გუგუჩია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 50 ნარგიზა ფარჯიკია კომისიის მდივანი                                  
67 50 იზოლდა დარასელია კომისიის წევრი                                    
67 50 მარიკა ქორთუშვილი კომისიის წევრი                                    
67 50 გიორგი მესხია კომისიის წევრი                                    
67 50 მთვარისა ზუხბაია კომისიის წევრი                                    
67 50 ნინო ქირია კომისიის წევრი                                    
67 50 ნინო ჯიქია კომისიის წევრი                                    
67 50 შორენა მაქაცარია კომისიის წევრი                                    
67 50 ნესტანი მოსია კომისიის წევრი                                    
67 50 ინგა შამათავა კომისიის წევრი                                    
67 50 თეა ჭითანავა კომისიის წევრი                                    
67 50 პაატა ჩიხლაძე მოადგილე                                          

67 51 ლარისა გუჯეჯიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
67 51 ნანა თოდუა კომისიის მდივანი                                  
67 51 ციალა აბსანძე კომისიის წევრი                                    
67 51 მაია ჯიქია კომისიის წევრი                                    
67 51 ირმა გულორდავა კომისიის წევრი                                    
67 51 ბესიკ ხუნჯგურუა კომისიის წევრი                                    
67 51 ირაკლი ნარმანია კომისიის წევრი                                    
67 51 თეონა ჩიქავა კომისიის წევრი                                    
67 51 ელპიტი ახალაია კომისიის წევრი                                    
67 51 ვახტანგ ბურღაშვილი კომისიის წევრი                                    
67 51 გიორგი ხუნჯგურუა კომისიის წევრი                                    
67 51 ნანა ხუფენია კომისიის წევრი                                    
67 51 ბესიკი ესართია მოადგილე                                          

67 52 ლია თორია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 52 ლეილა ესათია კომისიის მდივანი                                  
67 52 ნათელა გელენავა კომისიის წევრი                                    
67 52 ირაკლი ხუბუა კომისიის წევრი                                    
67 52 უტუ ნარმანია კომისიის წევრი                                    



67 52 ცისანა დარასელია კომისიის წევრი                                    
67 52 მალხაზ ბაძაღუა კომისიის წევრი                                    
67 52 მზია თორდია კომისიის წევრი                                    
67 52 ნონა ბუკია კომისიის წევრი                                    
67 52 ინგა თორია კომისიის წევრი                                    
67 52 ნესტან ჟვანია კომისიის წევრი                                    
67 52 მალხაზ ფანთია კომისიის წევრი                                    
67 52 ოთარი ნაჭყებია მოადგილე                                          

67 53 არჩილი ბერანძე კომისიის თავმჯდომარე                              
67 53 ქეთევანი ჩიქოვანი კომისიის მდივანი                                  
67 53 ზურაბ ლაგვილავა კომისიის წევრი                                    
67 53 ავთანდილ ჭითანავა კომისიის წევრი                                    
67 53 მანანა რუხაია კომისიის წევრი                                    
67 53 ნათია ბერანძე კომისიის წევრი                                    
67 53 ნონა როგავა კომისიის წევრი                                    
67 53 მარინა ჩუხუა კომისიის წევრი                                    
67 53 მედეა თორდია კომისიის წევრი                                    
67 53 მარინე ლაგვილავა კომისიის წევრი                                    
67 53 რიმა ლაგვილავა კომისიის წევრი                                    
67 53 ხათუნა რაფავა კომისიის წევრი                                    
67 53 არკადი რაფავა მოადგილე                                          

67 54 მალხაზ რაფავა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 54 ნინო თოლორაია კომისიის მდივანი                                  
67 54 მანუჩარ გაბედავა კომისიის წევრი                                    
67 54 ნანა შოხაძე კომისიის წევრი                                    
67 54 დავით მარღია კომისიის წევრი                                    
67 54 სოსო შერვაშიძე კომისიის წევრი                                    
67 54 კახაბერ ესებუა კომისიის წევრი                                    
67 54 რადიონ მურღულია კომისიის წევრი                                    
67 54 მერაბი კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
67 54 გია კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
67 54 თამარ კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
67 54 ელისო ქობალია კომისიის წევრი                                    
67 54 თეიმურაზ კვარაცხელია მოადგილე                                          

67 55 ბეჟან თოდუა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 55 მარინა ველთაური კომისიის მდივანი                                  



67 55 ელიზა გულორდავა კომისიის წევრი                                    
67 55 ნატო გრიგოლაია კომისიის წევრი                                    
67 55 ზვიად მოლაშხია კომისიის წევრი                                    
67 55 კოტე თოდუა კომისიის წევრი                                    
67 55 სოფიკო ჯღარკავა კომისიის წევრი                                    
67 55 რაქობენა ბეჭვაია კომისიის წევრი                                    
67 55 ელისო თოდუა კომისიის წევრი                                    
67 55 თამარ თოდუა კომისიის წევრი                                    
67 55 მარიამ შალუტაშვილი კომისიის წევრი                                    
67 55 ლალი ჯანჯღავა კომისიის წევრი                                    
67 55 კლარა სხულუხია მოადგილე                                          

67 56 ირინე ძაძამია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 56 თეა გრიგოლაია კომისიის მდივანი                                  
67 56 ეკატერინე შეროზია-ნარსია კომისიის წევრი                                    
67 56 მზექალა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
67 56 ჯარჯი ბიგვავა კომისიის წევრი                                    
67 56 ხვიჩა ბერიშვილი კომისიის წევრი                                    
67 56 დინარა ბაძაღუა კომისიის წევრი                                    
67 56 ენვერ ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
67 56 ლუარა ბეჭვაია კომისიის წევრი                                    
67 56 ნატო თოდუა კომისიის წევრი                                    
67 56 ქეთო კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
67 56 როზა ტურავა კომისიის წევრი                                    
67 56 თამარ ჯანელიძე მოადგილე                                          

67 57 მიმოზა ბულია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 57 ლალი რაფავა კომისიის მდივანი                                  
67 57 ჯულიეტა ქალდანი კომისიის წევრი                                    
67 57 ქეთო ბახტაძე კომისიის წევრი                                    
67 57 სოსო ბულია კომისიის წევრი                                    
67 57 ლუიზა მოლაშხია კომისიის წევრი                                    
67 57 ია ხობელია კომისიის წევრი                                    
67 57 ქეთო ღურწკაია კომისიის წევრი                                    
67 57 მედეა ბერიშვილი კომისიის წევრი                                    
67 57 ვერიკო კანკია კომისიის წევრი                                    
67 57 სოფიო სართანია კომისიის წევრი                                    
67 57 ეკატერინე ჯინჯოლია კომისიის წევრი                                    
67 57 ტატაჩი სართანია მოადგილე                                          



67 58 თეიმურაზ გულორდავა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 58 მარტიანე გულორდავა კომისიის მდივანი                                  
67 58 მარინე დარსანია კომისიის წევრი                                    
67 58 დოდო ჯიჭონაია კომისიის წევრი                                    
67 58 დავით ფიფია კომისიის წევრი                                    
67 58 ფიქრია ვაწინძე კომისიის წევრი                                    
67 58 მამუკა ფიფია კომისიის წევრი                                    
67 58 დათო ჩაჩიბაია კომისიის წევრი                                    
67 58 ხათუნა ანთია კომისიის წევრი                                    
67 58 აზა გახოკიძე კომისიის წევრი                                    
67 58 ვაჟა დარასელია კომისიის წევრი                                    
67 58 სოფიო ციმინტია კომისიის წევრი                                    
67 58 დალი სართანია მოადგილე                                          

67 59 დაჩი შენგელია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 59 შადიმან ხაზალია კომისიის მდივანი                                  
67 59 ლიანა გვილავა კომისიის წევრი                                    
67 59 იზოლდა ხაზალია კომისიის წევრი                                    
67 59 თორნიკე ჯიჭონაია კომისიის წევრი                                    
67 59 ლუკიანე მაქაცარია კომისიის წევრი                                    
67 59 რენატა ჯიქია კომისიის წევრი                                    
67 59 მონიკა ქვარაია კომისიის წევრი                                    
67 59 ნიკოლოზ თორია კომისიის წევრი                                    
67 59 გია წითაშვილი კომისიის წევრი                                    
67 59 დავით ჭედია კომისიის წევრი                                    
67 59 გია ხუფაცარია კომისიის წევრი                                    
67 59 მარინა ქვარაია მოადგილე                                          

67 60 თემური ბოკუჩავა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 60 თეა გულორდავა კომისიის მდივანი                                  
67 60 იზოლდა მამფორია კომისიის წევრი                                    
67 60 ირმა ხაზალია კომისიის წევრი                                    
67 60 თამარი დიდიძე კომისიის წევრი                                    
67 60 ვახტანგ ქირია კომისიის წევრი                                    
67 60 დავითი ჯიქია კომისიის წევრი                                    
67 60 გელა ქვარაია კომისიის წევრი                                    
67 60 არსენა ბოკუჩავა კომისიის წევრი                                    
67 60 ლელა გამისონია კომისიის წევრი                                    



67 60 ზურაბ ნემსიწვერიძე კომისიის წევრი                                    
67 60 ცირა ქარჩავა კომისიის წევრი                                    
67 60 ელგუჯა ბოკუჩავა მოადგილე                                          

67 61 თამაზი პერტაია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 61 ემზარ ცაავა კომისიის მდივანი                                  
67 61 ლექსო თოდუა კომისიის წევრი                                    
67 61 ირინე კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
67 61 რამინ სორდია კომისიის წევრი                                    
67 61 ლევან გახარია კომისიის წევრი                                    
67 61 ლევან თოდუა კომისიის წევრი                                    
67 61 მამუკა წურწუმია კომისიის წევრი                                    
67 61 თეა აქუბარდია კომისიის წევრი                                    
67 61 ბადრი გაბილაია კომისიის წევრი                                    

67 61 ნაზიბროლა ოთხოზორია კომისიის წევრი                                    
67 61 ზაზა წურწუმია კომისიის წევრი                                    
67 61 ნანა ჯოხაძე მოადგილე                                          

67 62 ასმათ როგავა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 62 იური შულაია კომისიის მდივანი                                  
67 62 ჟუჟუნა ფიფია კომისიის წევრი                                    
67 62 ელდარ შამუგია კომისიის წევრი                                    
67 62 იაკობ გეჯუა კომისიის წევრი                                    
67 62 ნინო გეგეჭკორი კომისიის წევრი                                    
67 62 ირაკლი ქირია კომისიის წევრი                                    
67 62 ორესტი სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
67 62 კობა ზარქუა კომისიის წევრი                                    
67 62 თემურ ნანავა კომისიის წევრი                                    
67 62 ლამარა ღულათავა კომისიის წევრი                                    
67 62 ინგა ღურწკაია კომისიის წევრი                                    
67 62 ვლადიმერ წიწავა მოადგილე                                          

67 63 ეროსტი ლიპარტია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 63 ნინო ქუხილავა კომისიის მდივანი                                  
67 63 იაგო ჭიჭინაძე კომისიის წევრი                                    
67 63 ზურაბ მარღანია კომისიის წევრი                                    
67 63 მზიურ ჭითანავა კომისიის წევრი                                    
67 63 ეკა ოთხოზორია კომისიის წევრი                                    



67 63 დარეჯან ვეკუა კომისიის წევრი                                    
67 63 აზა ჯოჯუა კომისიის წევრი                                    
67 63 თემური აფრასიძე კომისიის წევრი                                    
67 63 ლაშა გოგია კომისიის წევრი                                    
67 63 თეა კირთაძე კომისიის წევრი                                    
67 63 ლია ფარცხალაია კომისიის წევრი                                    
67 63 ამირანი ვეკუა მოადგილე                                          

67 64 მაია ჭკადუა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 64 ავთანდილ გაბუჩია კომისიის მდივანი                                  

67 64 ნინო
ციკოლია-
კიკალიშვილი კომისიის წევრი                                    

67 64 ხათუნა ნანავა კომისიის წევრი                                    
67 64 ცირა ჯანაშია კომისიის წევრი                                    
67 64 აბესალომ გვასალია კომისიის წევრი                                    
67 64 თაველა კაკაშვილი კომისიის წევრი                                    
67 64 მაკა თორდია კომისიის წევრი                                    
67 64 ლევან გელოვანი კომისიის წევრი                                    
67 64 ლელა დავითაია კომისიის წევრი                                    
67 64 მელორი ფარცვანია კომისიის წევრი                                    
67 64 მაია ძალამიძე კომისიის წევრი                                    
67 64 ქეთევან ჭელიძე მოადგილე                                          

67 65 ჯუმბერ შეროზია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 65 ინგა თოლორაია კომისიის მდივანი                                  
67 65 მარიკა ფარცვანია კომისიის წევრი                                    
67 65 თამალი თოდუა კომისიის წევრი                                    
67 65 ლიკა გუჩუა კომისიის წევრი                                    
67 65 ნინო ბულია კომისიის წევრი                                    
67 65 ზვიადი კორსანტია კომისიის წევრი                                    
67 65 ნანა ფარულუა კომისიის წევრი                                    
67 65 ნუგზარ ბულია კომისიის წევრი                                    
67 65 მარინე ფარულავა კომისიის წევრი                                    
67 65 ლიანა ქირია კომისიის წევრი                                    
67 65 ქეთევან შონია კომისიის წევრი                                    
67 65 ნანა გამსახურდია მოადგილე                                          

67 66 ეკა გარგულია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 66 მაია ფოფხაძე კომისიის მდივანი                                  



67 66 ნანა ფარცვანია კომისიის წევრი                                    
67 66 ავთანდილ ხუჭუა კომისიის წევრი                                    
67 66 მონიკა პერტაია კომისიის წევრი                                    
67 66 იზოლდა კუკავა კომისიის წევრი                                    
67 66 იზა პერტაია კომისიის წევრი                                    
67 66 თორნიკე ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
67 66 ანჟელა ბულია კომისიის წევრი                                    
67 66 ინგა ხვიტია კომისიის წევრი                                    
67 66 ლალი ხვიტია კომისიის წევრი                                    
67 66 ნინო ხვიტია კომისიის წევრი                                    
67 66 დათო პერტაია მოადგილე                                          

67 67 მერაბ ბერულავა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 67 ბესარიონ აფხაზავა კომისიის მდივანი                                  
67 67 გიორგი ფეტელავა კომისიის წევრი                                    
67 67 ნიკოლოზ ქირია კომისიის წევრი                                    
67 67 ნათია ქირია კომისიის წევრი                                    
67 67 გერონტი დიდიშვილი კომისიის წევრი                                    
67 67 თეა თოდუა კომისიის წევრი                                    
67 67 ანზორ დიდიშვილი კომისიის წევრი                                    
67 67 რომეო სორდია კომისიის წევრი                                    
67 67 თამაზ ბახია კომისიის წევრი                                    
67 67 თამთა გვარამია კომისიის წევრი                                    
67 67 ირაკლი ხუხია კომისიის წევრი                                    
67 67 ცირა მიქავა მოადგილე                                          

67 68 ზაზა პროკოპენკო კომისიის თავმჯდომარე                              
67 68 დარიკო მაქაცარია კომისიის მდივანი                                  
67 68 ჯამბული შენგელია კომისიის წევრი                                    
67 68 რობერტი მაქაცარია კომისიის წევრი                                    
67 68 ინგა მაქაცარია კომისიის წევრი                                    
67 68 თემო კუკავა კომისიის წევრი                                    
67 68 ასმათი აქუბარდია კომისიის წევრი                                    
67 68 თამთა ჯოლია კომისიის წევრი                                    
67 68 ეკა ბოხუა კომისიის წევრი                                    
67 68 ნინო როგავა კომისიის წევრი                                    
67 68 სოფიო როგავა კომისიის წევრი                                    
67 68 ნინო წურწუმია კომისიის წევრი                                    
67 68 ბაჩანა მაქაცარია მოადგილე                                          



67 69 თეა ბულისკერია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 69 ინეზა არქანია კომისიის მდივანი                                  
67 69 ლიკა ხასია კომისიის წევრი                                    
67 69 მაია ჩიქავა კომისიის წევრი                                    
67 69 ტოლიკი ღურწკაია კომისიის წევრი                                    
67 69 თენგიზ ჯიქია კომისიის წევრი                                    
67 69 დავით ქვარცხავა კომისიის წევრი                                    
67 69 ცისანა ბაკარანძე კომისიის წევრი                                    
67 69 ინგა ეხვაია კომისიის წევრი                                    
67 69 ნათია კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
67 69 გელა ჩომახია კომისიის წევრი                                    
67 69 ირმა წყაროზია კომისიის წევრი                                    
67 69 ორბელი ღურწკაია მოადგილე                                          

67 70 მზია ხარებავა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 70 ნანა ფიფია კომისიის მდივანი                                  
67 70 მარინე მიქავა კომისიის წევრი                                    
67 70 ედიშერ მელუა კომისიის წევრი                                    
67 70 რეზო ჯოჯუა კომისიის წევრი                                    
67 70 ასიდა ქობალია კომისიის წევრი                                    
67 70 ნანა ხვიჩავა კომისიის წევრი                                    
67 70 თეა ჭურღულია კომისიის წევრი                                    
67 70 მარიანა გოგუა კომისიის წევრი                                    
67 70 თამარ ლაშხია კომისიის წევრი                                    
67 70 ნათია ფიფია კომისიის წევრი                                    
67 70 ლამარა ძიმცეიშვილი კომისიის წევრი                                    
67 70 მზია სამუშია მოადგილე                                          

67 71 ელისო შონია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 71 ლამზირა დარსანია კომისიის მდივანი                                  
67 71 დალი გოგოხია კომისიის წევრი                                    
67 71 მარინა კეკუტია კომისიის წევრი                                    
67 71 ნანა ქარაია კომისიის წევრი                                    
67 71 ეკა ტაბაღუა კომისიის წევრი                                    
67 71 დავით ჯოჯუა კომისიის წევრი                                    
67 71 რევაზ ჩქვანავა კომისიის წევრი                                    
67 71 ხათუნა ბობოხია კომისიის წევრი                                    
67 71 დიანა მიქავა კომისიის წევრი                                    



67 71 ნუგზარ შონია კომისიის წევრი                                    
67 71 ნანა ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    

67 71 მიტროფანე მიქავა მოადგილე                                          

67 72 ბადრი ტარიელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
67 72 ინგა ხუბუა კომისიის მდივანი                                  
67 72 ბეჟან ჭითანავა კომისიის წევრი                                    
67 72 ჯემალ ფირცხელიანი კომისიის წევრი                                    
67 72 ინგა გოგია კომისიის წევრი                                    
67 72 ინგა წულაია კომისიის წევრი                                    
67 72 იზა თოლორაია კომისიის წევრი                                    
67 72 ლევან ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    
67 72 სალომე ბერაძე კომისიის წევრი                                    
67 72 მურთაზ კეკელია კომისიის წევრი                                    
67 72 როინი ჭითანავა კომისიის წევრი                                    
67 72 მალხაზ ჯიქია კომისიის წევრი                                    
67 72 ლერი ზაქარაია მოადგილე                                          

67 73 რამინ ეფენია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 73 ლევან ქანთარია კომისიის მდივანი                                  
67 73 რამაზ შამუგია კომისიის წევრი                                    
67 73 გიგა გახარია კომისიის წევრი                                    
67 73 ფატიმა გულორდავა კომისიის წევრი                                    
67 73 სალინა კუკავა კომისიის წევრი                                    
67 73 ნონა ხვიჩია კომისიის წევრი                                    
67 73 მაია ადეიშვილი კომისიის წევრი                                    
67 73 სალომე გოგილავა კომისიის წევრი                                    
67 73 მერი ქარდავა კომისიის წევრი                                    
67 73 ჯანინა შამუგია კომისიის წევრი                                    
67 73 მაკა წყაბელია კომისიის წევრი                                    
67 73 გენად ჯიქია მოადგილე                                          

67 74 ნონა ესებუა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 74 ნინო წურწუმია კომისიის მდივანი                                  
67 74 იზაბელა ვართაგავა კომისიის წევრი                                    
67 74 ვალუტი გოგია კომისიის წევრი                                    
67 74 დარიკო ნარმანია კომისიის წევრი                                    
67 74 მიმოზა მალანია კომისიის წევრი                                    



67 74 ბესიკი ქირია კომისიის წევრი                                    
67 74 მარინე თორდია კომისიის წევრი                                    
67 74 დიმიტრი გერლიანი კომისიის წევრი                                    
67 74 ნუნუ ჟორჟოლიანი კომისიის წევრი                                    
67 74 ბადრი ფარცვანია კომისიის წევრი                                    
67 74 ქეთევან ხვიჩია კომისიის წევრი                                    
67 74 ზაზა კუკავა მოადგილე                                          

67 75 აზა ჩუხუა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 75 ნესტან როგავა კომისიის მდივანი                                  
67 75 თაბუკა ჯიქია კომისიის წევრი                                    
67 75 გიორგი ქუცურუა კომისიის წევრი                                    
67 75 მაყვალა გაბიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
67 75 გელა შამუგია კომისიის წევრი                                    
67 75 თათია შეროზია კომისიის წევრი                                    
67 75 სოფიო ჯიქია კომისიის წევრი                                    
67 75 ჯამბული ბარამია კომისიის წევრი                                    
67 75 ნინო ჩუხუა კომისიის წევრი                                    
67 75 ჯონი ხუფერია კომისიის წევრი                                    
67 75 მაკა ჯოლოხავა კომისიის წევრი                                    
67 75 თორნიკე ხუბულავა მოადგილე                                          

67 76 მერაბი გრიგოლია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 76 თამრიკო ჯილანძე კომისიის მდივანი                                  
67 76 თამთა ხარჩილავა კომისიის წევრი                                    
67 76 მარიამ კიტია კომისიის წევრი                                    
67 76 ლია ლუკავა კომისიის წევრი                                    
67 76 ირაკლი მაქაცარია კომისიის წევრი                                    
67 76 ცისანა ცხადაია კომისიის წევრი                                    
67 76 მზექალა აფციაური კომისიის წევრი                                    
67 76 დიმიტრი ახალაია კომისიის წევრი                                    
67 76 გოგა დავითაია კომისიის წევრი                                    
67 76 რამაზ დარასელია კომისიის წევრი                                    
67 76 ნატალია მესხი კომისიის წევრი                                    
67 76 ბეჟან ქვარაია მოადგილე                                          

67 77 კარლო კვირკველია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 77 ჯამილა უბირია კომისიის მდივანი                                  
67 77 ციცინო ვართაგავა კომისიის წევრი                                    



67 77 ნათია შენგელია კომისიის წევრი                                    
67 77 გიგლა ჯილანძე კომისიის წევრი                                    
67 77 ლიკა ფიფია კომისიის წევრი                                    
67 77 რევაზ ბარძემიშვილი კომისიის წევრი                                    
67 77 ნუგზარ ტაბაღუა კომისიის წევრი                                    
67 77 ნათელა ბჟინავა კომისიის წევრი                                    
67 77 ირინა ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    
67 77 ეკატერინა ქანთარია კომისიის წევრი                                    
67 77 გიგა ჯილანძე კომისიის წევრი                                    

67 77 ავთანდილი დარასელია მოადგილე                                          

67 78 ნანა კვარაცხელია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 78 ელისო ჩხეტია კომისიის მდივანი                                  
67 78 ვახტანგ ჯინჯოლავა კომისიის წევრი                                    
67 78 სუსანა ჭითანავა კომისიის წევრი                                    
67 78 ნუნუ გულორდავა კომისიის წევრი                                    
67 78 ლევთერ ძიმცეიშვილი კომისიის წევრი                                    
67 78 ცირა პაპავა კომისიის წევრი                                    
67 78 ზურაბ ანთია კომისიის წევრი                                    
67 78 კოტე მანია კომისიის წევრი                                    
67 78 თინათინ მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
67 78 ბედიშა მებონია კომისიის წევრი                                    
67 78 თეონა ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    
67 78 ნონა ესებუა მოადგილე                                          

67 79 ვეფხვია მარღია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 79 მზევინარი სიჭინავა კომისიის მდივანი                                  
67 79 მაკა შენგელია კომისიის წევრი                                    
67 79 ირაკლი შენგელია კომისიის წევრი                                    
67 79 ნარგიზა წურწუმია კომისიის წევრი                                    
67 79 აბესალომ ღულათავა კომისიის წევრი                                    
67 79 ზაზა გაგუა კომისიის წევრი                                    
67 79 ირინე შენგელია კომისიის წევრი                                    
67 79 რევაზი გაბეჩავა კომისიის წევრი                                    
67 79 ანზორ კეკელია კომისიის წევრი                                    
67 79 ანიკო კეკელია კომისიის წევრი                                    
67 79 კლიმენტი შენგელია კომისიის წევრი                                    
67 79 ჯიმშერი მებონია მოადგილე                                          



67 80 კოტე ხაბურზანია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 80 ეკატერინე კიფაია კომისიის მდივანი                                  
67 80 ბელა ცაავა კომისიის წევრი                                    
67 80 გიორგი კუტალია კომისიის წევრი                                    
67 80 ლამარა ხასაია კომისიის წევრი                                    
67 80 ინგა ჩიქავა კომისიის წევრი                                    
67 80 გიორგი შულაია კომისიის წევრი                                    
67 80 შორენა ხობელია კომისიის წევრი                                    
67 80 ნონა ბებია კომისიის წევრი                                    
67 80 იზოლდა გამისონია კომისიის წევრი                                    
67 80 ლეილა კუტალაძე კომისიის წევრი                                    
67 80 ჟანა სოსელია კომისიის წევრი                                    
67 80 ლიმერ შელია მოადგილე                                          

67 81 ლელა ჯიჭონაია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 81 ნინო სართანია კომისიის მდივანი                                  
67 81 თამარ ჩუხუა კომისიის წევრი                                    
67 81 ჰამლეტ შონია კომისიის წევრი                                    
67 81 ნუგზარ ბურღაშვილი კომისიის წევრი                                    
67 81 ზაზა ჯალაღონია კომისიის წევრი                                    
67 81 ლანა ფიფია კომისიის წევრი                                    
67 81 შორენა ქირია კომისიის წევრი                                    
67 81 ემა ბერიშვილი კომისიის წევრი                                    
67 81 ლელა ბულია კომისიის წევრი                                    
67 81 თამარ კალანდია კომისიის წევრი                                    
67 81 მანანა ფიფია კომისიის წევრი                                    
67 81 თამარი აბულაძე მოადგილე                                          

67 82 მაკა თოდუა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 82 ნინო კალანდია კომისიის მდივანი                                  
67 82 ია ბუკია კომისიის წევრი                                    
67 82 თეიმურაზ ნანავა კომისიის წევრი                                    
67 82 კესარია თოდუა კომისიის წევრი                                    
67 82 ნინო გოგუა კომისიის წევრი                                    
67 82 თორნიკე ნარმანია კომისიის წევრი                                    
67 82 თამარ ქომეთიანი კომისიის წევრი                                    
67 82 ანა ლატარია კომისიის წევრი                                    
67 82 ეკა ყოლბაია კომისიის წევრი                                    



67 82 იზოლდა ცანავა კომისიის წევრი                                    
67 82 ქეთევან ჯობავა კომისიის წევრი                                    
67 82 მარლენ შურღაია მოადგილე                                          

67 83 ნატო კაკაბაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
67 83 ირმა თოლორაია კომისიის მდივანი                                  
67 83 სოფიო პერტაია კომისიის წევრი                                    
67 83 მზია გვილია კომისიის წევრი                                    
67 83 თამარ ცხადაია კომისიის წევრი                                    
67 83 თინათინ ღურწკაია კომისიის წევრი                                    
67 83 ინგა ღურწკაია კომისიის წევრი                                    
67 83 ფატმანი კორტავა კომისიის წევრი                                    
67 83 ნანული ბულია კომისიის წევრი                                    
67 83 ია გუგუჩია კომისიის წევრი                                    
67 83 ქრისტინა კილანავა კომისიის წევრი                                    
67 83 მაია მაქაცარია კომისიის წევრი                                    
67 83 მზია ნანავა მოადგილე                                          

67 84 მერაბ სართანია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 84 ბესიკი ცხადაია კომისიის მდივანი                                  
67 84 მამუკა სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
67 84 მარინე ბეჭვაია კომისიის წევრი                                    
67 84 ლია მარღია კომისიის წევრი                                    
67 84 აბესალომ ბარამია კომისიის წევრი                                    
67 84 თამარი თოდუა კომისიის წევრი                                    
67 84 ნონა ჯაიანი კომისიის წევრი                                    
67 84 მარინე თოლორდავა კომისიის წევრი                                    
67 84 დავითი შამათავა კომისიის წევრი                                    
67 84 გიორგი ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    
67 84 ჟუჟუნა ცარციძე კომისიის წევრი                                    
67 84 ჯამბული გოგოხია მოადგილე                                          

67 85 ნონა ფარულავა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 85 ნანა ფიფია კომისიის მდივანი                                  
67 85 ქეთევან წულაია კომისიის წევრი                                    
67 85 ელისო ფიფია კომისიის წევრი                                    
67 85 მაია ყუფუნია კომისიის წევრი                                    
67 85 ლაშა ჯურხანძე კომისიის წევრი                                    
67 85 ნანა ფარცვანია კომისიის წევრი                                    



67 85 რობერტი ღურწკაია კომისიის წევრი                                    
67 85 ნანა დაგარგულია კომისიის წევრი                                    
67 85 კობა ესელიძე კომისიის წევრი                                    
67 85 კობა სარია კომისიის წევრი                                    
67 85 მარინე ყალიჩავა კომისიის წევრი                                    
67 85 ინგა თოფურია მოადგილე                                          

67 86 მაკა კუკავა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 86 თამრიკო პაჭკორია კომისიის მდივანი                                  
67 86 მედეა გრიგოლია კომისიის წევრი                                    
67 86 კახაბერი ანთია კომისიის წევრი                                    
67 86 ნინო ლატარია კომისიის წევრი                                    
67 86 თამარ სოსელია კომისიის წევრი                                    
67 86 ნატო კიტია კომისიის წევრი                                    
67 86 სალომე ლაგვილავა კომისიის წევრი                                    
67 86 სოფია გაგუა კომისიის წევრი                                    
67 86 თამარი გოროზია კომისიის წევრი                                    
67 86 კესო გურგულიანი კომისიის წევრი                                    
67 86 გოჩა ესართია კომისიის წევრი                                    
67 86 თინათინ კაკაჩია მოადგილე                                          

67 87 ნანა გერგედავა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 87 ლონდა მიქავა კომისიის მდივანი                                  
67 87 ციალა მიქავა კომისიის წევრი                                    
67 87 თეიმურაზ თითმერია კომისიის წევრი                                    
67 87 გიორგი ლუკავა კომისიის წევრი                                    
67 87 ბელა ლაშხია კომისიის წევრი                                    
67 87 ეკატერინე ფარცვანია კომისიის წევრი                                    
67 87 ეკა კუჭავა კომისიის წევრი                                    
67 87 მანანა ქარდავა კომისიის წევრი                                    
67 87 ხათუნა შამუგია კომისიის წევრი                                    
67 87 ნუკრი წირღვავა კომისიის წევრი                                    
67 87 მოგელი ჯანჯულია კომისიის წევრი                                    
67 87 ალიკა გუჩუა მოადგილე                                          

67 88 ხათუნა მესხია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 88 მარინე ავალიშვილი კომისიის მდივანი                                  
67 88 მამუკა კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
67 88 ირინე როგავა კომისიის წევრი                                    



67 88 ნანა ჩიქავა კომისიის წევრი                                    
67 88 თეა გვილია კომისიის წევრი                                    
67 88 ლუიზა ჯღამაია კომისიის წევრი                                    
67 88 სოსო თოდუა კომისიის წევრი                                    
67 88 ნინო აბსავა კომისიის წევრი                                    
67 88 ეკა გოგილავა კომისიის წევრი                                    
67 88 ლია საჯაია კომისიის წევრი                                    
67 88 დავარი ჭანია კომისიის წევრი                                    
67 88 ელგუჯა ქირია მოადგილე                                          

67 89 ნანა გოგინავა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 89 ირმა ბაგდასაროვა კომისიის მდივანი                                  
67 89 ლიკა თოლორაია კომისიის წევრი                                    
67 89 თეა ერემაძე კომისიის წევრი                                    
67 89 ნატრული კუკავა კომისიის წევრი                                    
67 89 შორენა პერტაია კომისიის წევრი                                    
67 89 ბადრი ჯიმშელია კომისიის წევრი                                    
67 89 ცირა მესხია კომისიის წევრი                                    
67 89 ანჟელა ბერაია კომისიის წევრი                                    
67 89 ჟანა ბერაია კომისიის წევრი                                    
67 89 დარეჯან ჭაჭუა კომისიის წევრი                                    
67 89 მალხაზ ჭაჭუა კომისიის წევრი                                    
67 89 ნანა ქარდავა მოადგილე                                          

67 90 ვალერიანე ბენდელიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
67 90 ლანა ლეპსაია კომისიის მდივანი                                  
67 90 ვინარი თოლორაია კომისიის წევრი                                    
67 90 სოკრატი პეტრიდისი კომისიის წევრი                                    
67 90 ნინო მებონია კომისიის წევრი                                    
67 90 დენიზა ხორავა კომისიის წევრი                                    
67 90 მაია შენგელია კომისიის წევრი                                    
67 90 ინგა ჩაჩიბაია კომისიის წევრი                                    
67 90 სოფიკო დემურია კომისიის წევრი                                    
67 90 ირმა შეროზია კომისიის წევრი                                    
67 90 ნაზი წულაია კომისიის წევრი                                    
67 90 ნატრული ჭანია კომისიის წევრი                                    
67 90 ლიანა ბოხუა მოადგილე                                          

67 91 ბესიკი ჩიქოვანი კომისიის თავმჯდომარე                              



67 91 სალომე სალია კომისიის მდივანი                                  
67 91 თემურ კვირაია კომისიის წევრი                                    
67 91 ოთარ ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    
67 91 ელზა ყალიჩავა კომისიის წევრი                                    
67 91 ბესიკ კუკავა კომისიის წევრი                                    
67 91 მანანა ჩემინავა კომისიის წევრი                                    
67 91 რამაზ გაბელია კომისიის წევრი                                    
67 91 მამუკა ამირხანაშვილი კომისიის წევრი                                    
67 91 მაია მიქავა კომისიის წევრი                                    
67 91 თამაზი სორდია კომისიის წევრი                                    
67 91 მზია ყორშია კომისიის წევრი                                    
67 91 გიორგი ყორშია მოადგილე                                          

67 92 ნათია ყალიჩავა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 92 ინგა ნარსია კომისიის მდივანი                                  
67 92 ქრისტინე ფაჟავა კომისიის წევრი                                    
67 92 მირანდა კიტია კომისიის წევრი                                    
67 92 რუდიკი როგავა კომისიის წევრი                                    
67 92 ბაკურ ბეჭვაია კომისიის წევრი                                    
67 92 თამარ ჭურღულია კომისიის წევრი                                    
67 92 ციალა წურწუმია კომისიის წევრი                                    
67 92 ირმა ბუკია კომისიის წევრი                                    
67 92 შორენა კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
67 92 ნუგზარ ნარმანია კომისიის წევრი                                    
67 92 სალომე შამათავა კომისიის წევრი                                    
67 92 ალიკა შამათავა მოადგილე                                          

67 93 თეა ნანავა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 93 მაკა გაბისონია კომისიის მდივანი                                  
67 93 სალომე ხუფენია კომისიის წევრი                                    
67 93 ია ბერაია კომისიის წევრი                                    
67 93 თამუნა ქობალია კომისიის წევრი                                    
67 93 მადონა შელია კომისიის წევრი                                    
67 93 ანჟელიკა ჩანგელია კომისიის წევრი                                    
67 93 ნატო ჭუმბურიძე კომისიის წევრი                                    
67 93 დავით შონია კომისიის წევრი                                    
67 93 სოფიკო კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
67 93 ელისო სხულუხია კომისიის წევრი                                    
67 93 ციცი ღურწკაია კომისიის წევრი                                    



67 93 ხათუნა ფიფია მოადგილე                                          

67 94 კობა ყალიჩავა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 94 ხათუნა ჯგერენაია კომისიის მდივანი                                  
67 94 ბესიკი ფაჟავა კომისიის წევრი                                    
67 94 ნიკა ჭეჟია კომისიის წევრი                                    
67 94 პალიკო ლამანძია კომისიის წევრი                                    
67 94 იაგო ქირია კომისიის წევრი                                    
67 94 ციცინო ჭაფანძე კომისიის წევრი                                    
67 94 ზურაბ ყალიჩავა კომისიის წევრი                                    

67 94 ეკატერინე დარასელია-აბაკელია კომისიის წევრი                                    
67 94 ნანა გაგუა კომისიის წევრი                                    
67 94 თამაზი ლაგვილავა კომისიის წევრი                                    
67 94 ელისო ფიფია კომისიის წევრი                                    
67 94 თამაზი ჯაფარიძე მოადგილე                                          

67 95 გულვერ კოდუა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 95 მადონა გუგუჩია კომისიის მდივანი                                  
67 95 ინგა ფაჟავა კომისიის წევრი                                    
67 95 გოგა ქორთუშვილი კომისიის წევრი                                    
67 95 იმედა წახნაკია კომისიის წევრი                                    
67 95 სალომე გეგეჭკორი კომისიის წევრი                                    
67 95 მაია ქარდავა კომისიის წევრი                                    
67 95 ინგა ჭიჭინავა კომისიის წევრი                                    
67 95 მირანდა ბიჭია კომისიის წევრი                                    
67 95 გოჩა ლეპსაია კომისიის წევრი                                    
67 95 მამუკა შონია კომისიის წევრი                                    
67 95 ნონა ჩახაია კომისიის წევრი                                    
67 95 ლია გუგუჩია მოადგილე                                          

67 96 ირმა სამუშია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 96 ქეთო მიქენაია კომისიის მდივანი                                  
67 96 კოტე ჯიქია კომისიის წევრი                                    
67 96 ვალოდია კარბაია კომისიის წევრი                                    
67 96 ლია თირქია კომისიის წევრი                                    
67 96 სოსო ქომეთიანი კომისიის წევრი                                    
67 96 ნანი გუგუჩია კომისიის წევრი                                    
67 96 ზეინაბ ქირია კომისიის წევრი                                    



67 96 სოფიკო ბუკია კომისიის წევრი                                    
67 96 დომენტი კაკულია კომისიის წევრი                                    
67 96 ნიკო ქირია კომისიის წევრი                                    
67 96 ია შედანია კომისიის წევრი                                    
67 96 ირმა ბერიშვილი მოადგილე                                          

67 97 თემური შენგელია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 97 ნინო ნარმანია კომისიის მდივანი                                  
67 97 ნუნუ გაბუნია კომისიის წევრი                                    
67 97 ნინო ვეკუა კომისიის წევრი                                    
67 97 ხუხუტი ჩიქავა კომისიის წევრი                                    
67 97 მაია ბიგვავა კომისიის წევრი                                    
67 97 ხარიტონი მამფორია კომისიის წევრი                                    
67 97 ია კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
67 97 ირაკლი ბუაძე კომისიის წევრი                                    
67 97 მაია გაბუნია კომისიის წევრი                                    
67 97 ეკატერინე დგებუაძე კომისიის წევრი                                    
67 97 მედეა როგავა კომისიის წევრი                                    
67 97 ნორა თოდუა მოადგილე                                          

67 98 მარიკა პერტია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 98 ნესტანი ბულია კომისიის მდივანი                                  
67 98 სოფიო დობიჟი კომისიის წევრი                                    
67 98 დალი ფიფია კომისიის წევრი                                    

67 98 შორენა პერტია-კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
67 98 მაკა ანჩაბაძე კომისიის წევრი                                    
67 98 მაკა კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
67 98 ზაურ აბაკელია კომისიის წევრი                                    
67 98 ეკატერინე აბაკელია კომისიის წევრი                                    
67 98 ნონა ფარცვანია კომისიის წევრი                                    
67 98 სერგო ფეტელავა კომისიის წევრი                                    
67 98 ილია შამათავა კომისიის წევრი                                    
67 98 ლანა მიშველია მოადგილე                                          

67 99 გიგა სამუშია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 99 თეა ხარებავა კომისიის მდივანი                                  
67 99 მაკა კირთაძე კომისიის წევრი                                    
67 99 კიაზო კუხალეიშვილი კომისიის წევრი                                    



67 99 ლუიზა თოლორდავა კომისიის წევრი                                    
67 99 ირაკლი გოგია კომისიის წევრი                                    
67 99 ნათია სამუშია კომისიის წევრი                                    
67 99 ოლგა პისკუნოვა კომისიის წევრი                                    
67 99 გოჩა აგუმავა კომისიის წევრი                                    
67 99 ბესიკი ქუხილავა კომისიის წევრი                                    
67 99 მზია ყოლანდარია კომისიის წევრი                                    
67 99 ქეთევან ჯაბუა კომისიის წევრი                                    
67 99 მურად აკობია მოადგილე                                          

67 100 დემურ თოდუა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 100 მირანდა თოდუა კომისიის მდივანი                                  
67 100 ბესიკ ხარძიანი კომისიის წევრი                                    
67 100 ედუარდ ციკოლია კომისიის წევრი                                    
67 100 დარეჯან ბერიშვილი კომისიის წევრი                                    
67 100 ჯაბა შენგელია კომისიის წევრი                                    
67 100 მაია ქათალანძე კომისიის წევრი                                    
67 100 ლელა ქვაცაბაია კომისიის წევრი                                    
67 100 ირმა გობეჩია კომისიის წევრი                                    
67 100 გაგა თოდუა კომისიის წევრი                                    
67 100 ბელა ფარცვანია კომისიის წევრი                                    
67 100 ირინა ჯანაშია კომისიის წევრი                                    
67 100 ნუგზარ ჯანაშია მოადგილე                                          

67 101 ზაზა ხუბუა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 101 ზვიად თორია კომისიის მდივანი                                  
67 101 ერასტო ხასია კომისიის წევრი                                    
67 101 მამუკა ხუბულია კომისიის წევრი                                    
67 101 მაკა ხუბუა კომისიის წევრი                                    
67 101 ლელა ღურწკაია კომისიის წევრი                                    
67 101 მალხაზ შენგელია კომისიის წევრი                                    

67 101 კონსტანტინე გულორდავა კომისიის წევრი                                    
67 101 დოდო ლომაია კომისიის წევრი                                    
67 101 სვეტლანა მელეთიანი კომისიის წევრი                                    
67 101 გული ფიფია კომისიის წევრი                                    
67 101 ნატო ჩიქავა კომისიის წევრი                                    
67 101 ნონა ხარებავა მოადგილე                                          



67 102 რევაზ თორდია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 102 თეა შონია კომისიის მდივანი                                  
67 102 ემზარ თორდია კომისიის წევრი                                    
67 102 თამარ მორგოშია კომისიის წევრი                                    
67 102 მაია ლუკავა კომისიის წევრი                                    
67 102 ირაკლი თორდია კომისიის წევრი                                    
67 102 მამუკა ბერაია კომისიის წევრი                                    
67 102 ლორიზა გურჩიანი კომისიის წევრი                                    
67 102 როენა თორდია კომისიის წევრი                                    
67 102 გიორგი მიქავა კომისიის წევრი                                    
67 102 ნონა ცირამუა კომისიის წევრი                                    
67 102 გიური წულაია კომისიის წევრი                                    
67 102 თამარ გვიჩიანი მოადგილე                                          

67 103 ალექსანდრე გვათუა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 103 მაია მამფორია კომისიის მდივანი                                  
67 103 გია მამფორია კომისიის წევრი                                    
67 103 ასმათი ლემონჯავა კომისიის წევრი                                    
67 103 თეონა კუკავა კომისიის წევრი                                    
67 103 ალაგოზა სხულუხია კომისიის წევრი                                    
67 103 ნანა აბულაძე კომისიის წევრი                                    
67 103 ნანა ჭეჟია კომისიის წევრი                                    
67 103 როზა დარასელია კომისიის წევრი                                    
67 103 ირმა კვიტანძე კომისიის წევრი                                    
67 103 სოფიო კიკიანი კომისიის წევრი                                    
67 103 რამაზ მამფორია კომისიის წევრი                                    
67 103 ამერანი ჯგერენაია მოადგილე                                          

67 104 ნატო ქანთარია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 104 ელგუჯა გულორდავა კომისიის მდივანი                                  
67 104 ჟილვერი ჯინჯოლავა კომისიის წევრი                                    
67 104 დონარი ძიმცეიშვილი კომისიის წევრი                                    
67 104 გრიგოლ ანთია კომისიის წევრი                                    
67 104 ზურაბ გიგანი კომისიის წევრი                                    
67 104 სესილი ჭითანავა კომისიის წევრი                                    
67 104 გივი ჯაიანი კომისიის წევრი                                    
67 104 ინგა არჩაია კომისიის წევრი                                    
67 104 ზაზა მიქავა კომისიის წევრი                                    



67 104 კობა შონია კომისიის წევრი                                    
67 104 მაია ჯინჯოლავა კომისიის წევრი                                    
67 104 რობერტ ანთია მოადგილე                                          

67 105 გიორგი ქვარაია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 105 მაია ჯოლოგუა კომისიის მდივანი                                  
67 105 ლევან თორია კომისიის წევრი                                    
67 105 ირაკლი თოდუა კომისიის წევრი                                    
67 105 დალი ჯიქია კომისიის წევრი                                    
67 105 მაია კაკულია კომისიის წევრი                                    
67 105 ჯულეტა ფაცაცია კომისიის წევრი                                    
67 105 რობერტი გუგუშვილი კომისიის წევრი                                    
67 105 ლალი ნარსია კომისიის წევრი                                    
67 105 ნანა ქირია კომისიის წევრი                                    
67 105 რომეო ყოლბაია კომისიის წევრი                                    
67 105 კობა ჩქოტუა კომისიის წევრი                                    
67 105 თეა ლაშხია მოადგილე                                          

67 106 კახაბერ ყალიჩავა კომისიის თავმჯდომარე                              
67 106 ბელა ჟვანია კომისიის მდივანი                                  
67 106 დარიკო ვართაგავა კომისიის წევრი                                    
67 106 მარინა ბუკია კომისიის წევრი                                    
67 106 ნანა შენგელია კომისიის წევრი                                    
67 106 თამარ სალია კომისიის წევრი                                    
67 106 მზისადარ წურწუმია კომისიის წევრი                                    
67 106 მარინა ქარჩავა კომისიის წევრი                                    
67 106 ლიკა ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    
67 106 ჯილდა ფარულავა კომისიის წევრი                                    
67 106 თეა შენგელია კომისიის წევრი                                    
67 106 ანა ჯალაღონია კომისიის წევრი                                    
67 106 ირმა ბუკია მოადგილე                                          

67 107 ინგა შამუგია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 107 ლონდა ღურწკაია კომისიის მდივანი                                  
67 107 თინათინ ჯაბუა კომისიის წევრი                                    
67 107 ირინა ნაყოფია კომისიის წევრი                                    
67 107 მაკა ჯიქია კომისიის წევრი                                    
67 107 მთვარისა ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
67 107 თეონა შენგელია კომისიის წევრი                                    



67 107 ციალა კაკულია კომისიის წევრი                                    
67 107 აზა ზაქარაია კომისიის წევრი                                    
67 107 ნონა ნემსაძე კომისიის წევრი                                    
67 107 ეკა სიგუა კომისიის წევრი                                    
67 107 ხატია ჩხეტია კომისიის წევრი                                    
67 107 თეა ყოლბაია მოადგილე                                          

67 108 გელა ზარანდია კომისიის თავმჯდომარე                              
67 108 მერაბ მიქავა კომისიის მდივანი                                  
67 108 აკაკი ფიფია კომისიის წევრი                                    
67 108 ზვიად შენგელია კომისიის წევრი                                    

67 108 ალექსანდრე ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
67 108 ბორისი ჩაჩიბაია კომისიის წევრი                                    
67 108 თათია შელია კომისიის წევრი                                    
67 108 მიხეილ ჯანაშია კომისიის წევრი                                    
67 108 ელზა ზარანდია კომისიის წევრი                                    
67 108 თეა ზარანდია კომისიის წევრი                                    
67 108 მამუკა მებონია კომისიის წევრი                                    
67 108 ლევან ხუხუა კომისიის წევრი                                    
67 108 დათო შენგელია მოადგილე                                          

67 109 მანანა ჩიქოვანი კომისიის თავმჯდომარე                              
67 109 ეკატერინე ბჟანია კომისიის მდივანი                                  
67 109 მზეონა ზარანდია კომისიის წევრი                                    
67 109 გენად ჯიქია კომისიის წევრი                                    
67 109 თამარ გამისონია კომისიის წევრი                                    
67 109 ასმათი ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    
67 109 ელენე ასათიანი კომისიის წევრი                                    
67 109 კახა გუჩუა კომისიის წევრი                                    
67 109 მანანა გაბუნია კომისიის წევრი                                    
67 109 ზურაბ ლიპარტია კომისიის წევრი                                    
67 109 ნათია როგავა კომისიის წევრი                                    
67 109 გიორგი ხვიტია კომისიის წევრი                                    
67 109 ნათია ქარდავა მოადგილე                                          

68 1 ნატო ქეცბაია კომისიის თავმჯდომარე                              
68 1 ზოია უბილავა კომისიის მდივანი                                  
68 1 დავით შონია კომისიის წევრი                                    



68 1 მარინე კალანდია კომისიის წევრი                                    
68 1 იამზე ფიფია კომისიის წევრი                                    
68 1 ნანული ქირია კომისიის წევრი                                    
68 1 გულნარა შენგელია კომისიის წევრი                                    
68 1 ასმათი მოსიძე კომისიის წევრი                                    
68 1 თამაზ კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
68 1 ნინო დარასელია კომისიის წევრი                                    
68 1 ელისო მიქავა კომისიის წევრი                                    
68 1 მედეა როგავა კომისიის წევრი                                    
68 1 ირაკლი ძაძამია მოადგილე                                          

68 2 სალომე ზარქუა კომისიის თავმჯდომარე                              
68 2 დარეჯანი ფიფია კომისიის მდივანი                                  
68 2 ბელა თოლორაია კომისიის წევრი                                    
68 2 ნატო მიქავა კომისიის წევრი                                    
68 2 როზა სვანიძე კომისიის წევრი                                    
68 2 მარგო ქუჩულორია კომისიის წევრი                                    
68 2 ნანა ჯაბურია კომისიის წევრი                                    
68 2 ლამარა კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
68 2 ნანა მალაზონია კომისიის წევრი                                    
68 2 ზაზა კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
68 2 ჯიმშერ რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
68 2 ტარიელ ხარჩილავა კომისიის წევრი                                    
68 2 მიმოზა ჩხაპელია მოადგილე                                          

68 3 ევა ეფსია კომისიის თავმჯდომარე                              
68 3 მანანა სონგულია კომისიის მდივანი                                  
68 3 ნუნუ სარია კომისიის წევრი                                    
68 3 ია აბულაძე კომისიის წევრი                                    
68 3 ქეთო ჭანია კომისიის წევრი                                    
68 3 ნინო მიქავა კომისიის წევრი                                    
68 3 დოდო კალანდია კომისიის წევრი                                    
68 3 ზიამა ზარქუა კომისიის წევრი                                    
68 3 ნათია კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
68 3 გურანდა კვირკვია კომისიის წევრი                                    
68 3 ემა მიქავა კომისიის წევრი                                    
68 3 ვლადიმერ სალია კომისიის წევრი                                    
68 3 მაია ლემონჯავა მოადგილე                                          



68 4 ნათია შანავა კომისიის თავმჯდომარე                              
68 4 ლეილა რაფავა კომისიის მდივანი                                  
68 4 ლონდონი არახამია კომისიის წევრი                                    
68 4 ირმა მიქავა კომისიის წევრი                                    
68 4 მედეა ჟვანია კომისიის წევრი                                    
68 4 ციური ზარქუა კომისიის წევრი                                    
68 4 ფრიდონ მიქავა კომისიის წევრი                                    
68 4 ხათუნა ჩანგელია კომისიის წევრი                                    
68 4 გიორგი კაკაჩია კომისიის წევრი                                    
68 4 ელდარ კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
68 4 ლანა კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
68 4 აბესალომ ღვინჯილია კომისიის წევრი                                    
68 4 გოჩა კვარაცხელია მოადგილე                                          

68 5 მაია ჭანტურია კომისიის თავმჯდომარე                              
68 5 თეა ჭანტურია კომისიის მდივანი                                  
68 5 სოფიკო ჯოლოგუა კომისიის წევრი                                    
68 5 ანა ფიფია კომისიის წევრი                                    
68 5 ჯემალი ქარდავა კომისიის წევრი                                    
68 5 მამუკა კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
68 5 ნუგზარი კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
68 5 მარინა სურმავა კომისიის წევრი                                    
68 5 ლელა ქოქოსაძე კომისიის წევრი                                    
68 5 ბელა ქერქაძე კომისიის წევრი                                    
68 5 მარინე ციმინტია კომისიის წევრი                                    
68 5 ვალერი ჭიჭინაძე კომისიის წევრი                                    
68 5 ქეთევან გერგედავა მოადგილე                                          

68 6 ლელა ქუხილავა კომისიის თავმჯდომარე                              
68 6 ეკატერინე ჭელიძე კომისიის მდივანი                                  
68 6 სიმონა კიკალეიშვილი კომისიის წევრი                                    
68 6 ნანა გერგედავა კომისიის წევრი                                    
68 6 ელისო პაჭკორია კომისიის წევრი                                    
68 6 ბადრი ზარქუა კომისიის წევრი                                    
68 6 ნანა კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
68 6 ნათიკო ფიფია კომისიის წევრი                                    
68 6 ნანა გუგუჩია კომისიის წევრი                                    
68 6 ქეთო რაფავა კომისიის წევრი                                    



68 6 ემზარ სოსელია კომისიის წევრი                                    
68 6 თეანა ქუხილავა კომისიის წევრი                                    
68 6 ნუგზარ შანავა მოადგილე                                          

68 7 თამარ სალია კომისიის თავმჯდომარე                              
68 7 მარიამ ხუბუტია კომისიის მდივანი                                  
68 7 სუსანა ფირცხელავა კომისიის წევრი                                    
68 7 ნაზი მეგრელიძე კომისიის წევრი                                    
68 7 ლიანა უბირია კომისიის წევრი                                    
68 7 ნინო ქარდავა კომისიის წევრი                                    
68 7 რუბენ მიქავა კომისიის წევრი                                    
68 7 ელგუჯა შეროზია კომისიის წევრი                                    
68 7 გოგონა ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
68 7 ეკა გერგედავა კომისიის წევრი                                    
68 7 ნატო ზარანდია კომისიის წევრი                                    
68 7 ინარა ფიფია კომისიის წევრი                                    
68 7 მარდონი ქარდავა მოადგილე                                          

68 8 მედეა სოსელია კომისიის თავმჯდომარე                              
68 8 ირმა ქანთარია კომისიის მდივანი                                  
68 8 ინგა ბაღიშვილი კომისიის წევრი                                    
68 8 ინგა კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
68 8 ლალი მიქავა კომისიის წევრი                                    
68 8 ირაკლი გადილია კომისიის წევრი                                    
68 8 ემა ბელქანია კომისიის წევრი                                    
68 8 მზია ქობალია კომისიის წევრი                                    
68 8 მარგო გერგედავა კომისიის წევრი                                    
68 8 დილარი გოგოხია კომისიის წევრი                                    
68 8 ეფრემი ქარდავა კომისიის წევრი                                    
68 8 ემზარი ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
68 8 გოგა ფიფია მოადგილე                                          

68 9 ასმათი ციმინტია კომისიის თავმჯდომარე                              
68 9 დოდო ციმინტია კომისიის მდივანი                                  
68 9 დარეჯანი სამუშია კომისიის წევრი                                    
68 9 მზია ციმინტია კომისიის წევრი                                    
68 9 სოსო კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
68 9 ხათუნა ცირეკიძე კომისიის წევრი                                    
68 9 ლია ქუჩულორია კომისიის წევრი                                    



68 9 ნონა საჯაია კომისიის წევრი                                    
68 9 კეკე გაბედავა კომისიის წევრი                                    
68 9 ლიანა თოდუა კომისიის წევრი                                    
68 9 ლაშა ქარდავა კომისიის წევრი                                    
68 9 მარინე ჭანია კომისიის წევრი                                    
68 9 ანა კვარაცხელია მოადგილე                                          

68 10 მამუკა კანკია კომისიის თავმჯდომარე                              
68 10 ბელა რუბაშვილი კომისიის მდივანი                                  
68 10 ია ქარდავა კომისიის წევრი                                    
68 10 გიორგი კალანდია კომისიის წევრი                                    
68 10 მატილდა ნანავა კომისიის წევრი                                    
68 10 ნათელა კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
68 10 მალხაზ კოზმავა კომისიის წევრი                                    
68 10 დარიკო ბერიშვილი კომისიის წევრი                                    
68 10 მედეა არქანია კომისიის წევრი                                    
68 10 დინარა ლუკავა კომისიის წევრი                                    
68 10 ეკატერინე სამუშია კომისიის წევრი                                    
68 10 მერაბი ქარდავა კომისიის წევრი                                    
68 10 ცისანა კალანდია მოადგილე                                          

68 11 მანანა მებონია კომისიის თავმჯდომარე                              
68 11 ნანა კალანდია კომისიის მდივანი                                  
68 11 მზია გაბისონია კომისიის წევრი                                    
68 11 ნარგიზა ლემონჯავა კომისიის წევრი                                    
68 11 ლიანა ჭარაია კომისიის წევრი                                    
68 11 ეკატერინე ეფსია კომისიის წევრი                                    
68 11 მარინე ჯანჯღავა კომისიის წევრი                                    
68 11 ინეზა გოგილავა კომისიის წევრი                                    
68 11 თენგიზ ზარქუა კომისიის წევრი                                    
68 11 დოდო კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
68 11 ლანა ქობალია კომისიის წევრი                                    
68 11 ნაირა ღვინჯილია კომისიის წევრი                                    
68 11 მანანა აკობია მოადგილე                                          

68 12 გიორგი მიქავა კომისიის თავმჯდომარე                              
68 12 ასმათი მოლაშხია კომისიის მდივანი                                  
68 12 მანანა ძვაბავა კომისიის წევრი                                    
68 12 მურმან ზარქუა კომისიის წევრი                                    



68 12 მაია ზარქუა კომისიის წევრი                                    
68 12 მზია ყურუა კომისიის წევრი                                    
68 12 ჯუმბერი კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
68 12 ზაზა მიქავა კომისიის წევრი                                    
68 12 რუსუდან კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
68 12 ირმა მესხია კომისიის წევრი                                    
68 12 მაია ქანთარია კომისიის წევრი                                    
68 12 ლიანა ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    
68 12 მანანა მიქავა მოადგილე                                          

68 13 თეიმურაზ ჯოლოხავა კომისიის თავმჯდომარე                              
68 13 მანონ ღვინჯილია კომისიის მდივანი                                  
68 13 ანზორ ღვინჯილია კომისიის წევრი                                    
68 13 ლიზა კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
68 13 ტარიელ ლუკავა კომისიის წევრი                                    
68 13 ზურაბ მიქავა კომისიის წევრი                                    
68 13 ემზარ კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
68 13 მზია ჭედია კომისიის წევრი                                    
68 13 ნანა თოდუა კომისიის წევრი                                    
68 13 დავითი მოსიძე კომისიის წევრი                                    
68 13 ნათია სახოკია კომისიის წევრი                                    
68 13 თამარ ჯოლოხავა კომისიის წევრი                                    
68 13 ნინო ჯოლოხავა მოადგილე                                          

68 14 თეა არქანია კომისიის თავმჯდომარე                              
68 14 რაისა არქანია კომისიის მდივანი                                  
68 14 სულიკო თარბაია კომისიის წევრი                                    
68 14 მაია ხასაია კომისიის წევრი                                    
68 14 თემურ არქანია კომისიის წევრი                                    
68 14 ზურაბ გერგედავა კომისიის წევრი                                    
68 14 ვალერი არქანია კომისიის წევრი                                    
68 14 ნათია შამუგია კომისიის წევრი                                    
68 14 ხატია გოგია კომისიის წევრი                                    
68 14 ანა ნარსია კომისიის წევრი                                    
68 14 ვალიდა ქარდავა კომისიის წევრი                                    
68 14 ნანა ქორაია კომისიის წევრი                                    
68 14 ლელა ეზუგბაია მოადგილე                                          

68 15 გიორგი ჭანია კომისიის თავმჯდომარე                              



68 15 სალომე მოლაშხია კომისიის მდივანი                                  
68 15 ელგუჯა ბელქანია კომისიის წევრი                                    
68 15 რამაზ ხარჩილავა კომისიის წევრი                                    
68 15 ემა პაპავა კომისიის წევრი                                    
68 15 კობა ჭანია კომისიის წევრი                                    
68 15 მალხაზ კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
68 15 ლადო ჭანია კომისიის წევრი                                    
68 15 რუსუდან დეკანაძე კომისიის წევრი                                    
68 15 თამაზ კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
68 15 კახა ჩიქობავა კომისიის წევრი                                    
68 15 კონა ჯოლოხავა კომისიის წევრი                                    
68 15 ასმათი მოლაშხია მოადგილე                                          

68 16 გიგლა კაკაჩია კომისიის თავმჯდომარე                              
68 16 სოფიო სონგულია კომისიის მდივანი                                  
68 16 ვალიკო ფიფია კომისიის წევრი                                    
68 16 ნათია გობეჩია კომისიის წევრი                                    
68 16 ასმათი ბერულავა კომისიის წევრი                                    
68 16 რევაზ მებონია კომისიის წევრი                                    
68 16 ჯუანშერი მებონია კომისიის წევრი                                    
68 16 ეკატერინა მიქავა კომისიის წევრი                                    
68 16 ნინო კვიციანი კომისიის წევრი                                    
68 16 ნატო მესხია კომისიის წევრი                                    
68 16 მიხო მზარელუა კომისიის წევრი                                    
68 16 მაკა შენგელაია კომისიის წევრი                                    
68 16 მარინე ფიფია მოადგილე                                          

68 17 ირინე აბრალავა კომისიის თავმჯდომარე                              
68 17 ირმა ლომაია კომისიის მდივანი                                  
68 17 ლიკა ხვიჩავა კომისიის წევრი                                    
68 17 მარინე მებონია კომისიის წევრი                                    
68 17 ლალი კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
68 17 ნერონ ქარაია კომისიის წევრი                                    
68 17 დარეჯანი ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
68 17 დალი ზარქუა კომისიის წევრი                                    
68 17 გულნაზი აბრალავა კომისიის წევრი                                    
68 17 ლანა არდია კომისიის წევრი                                    
68 17 მამისა ფიფია კომისიის წევრი                                    
68 17 ბაჩანა ჯანჯღავა კომისიის წევრი                                    



68 17 ქრისტინე წულაია მოადგილე                                          

68 18 ნანა ციმინტია კომისიის თავმჯდომარე                              
68 18 ეკატერინე მიქავა კომისიის მდივანი                                  
68 18 ეკატერინე კვირკვია კომისიის წევრი                                    
68 18 გურამ ბერიშვილი კომისიის წევრი                                    
68 18 ლალი მანია კომისიის წევრი                                    
68 18 გოდერძი სამუშია კომისიის წევრი                                    
68 18 მონიკა ფიფია კომისიის წევრი                                    
68 18 მერაბ შონია კომისიის წევრი                                    
68 18 ასმათ გერგედავა კომისიის წევრი                                    
68 18 იზოლდა თორდია კომისიის წევრი                                    
68 18 ნესტან კაკალია კომისიის წევრი                                    
68 18 ზურაბ შონია კომისიის წევრი                                    
68 18 ქეთევან ხუბუტია მოადგილე                                          

68 19 მანანა გოგოხია კომისიის თავმჯდომარე                              
68 19 პამელა გოგოხია კომისიის მდივანი                                  
68 19 მურთაზ გოგოხია კომისიის წევრი                                    
68 19 ნატო შონია კომისიის წევრი                                    
68 19 დავით კაკაჩია კომისიის წევრი                                    
68 19 ფატმანი ბერიშვილი კომისიის წევრი                                    
68 19 დევიკო გოგოხია კომისიის წევრი                                    
68 19 ქეთო გერგედავა კომისიის წევრი                                    
68 19 დავით გოგოხია კომისიის წევრი                                    
68 19 მალხაზ გუჩუა კომისიის წევრი                                    
68 19 ხათუნა შონია კომისიის წევრი                                    
68 19 ჯეირან შონია კომისიის წევრი                                    
68 19 გიგლა გოგოხია მოადგილე                                          

68 20 ნენე ქუხილავა კომისიის თავმჯდომარე                              
68 20 რუსუდან ჭიჭაღუა კომისიის მდივანი                                  
68 20 გიური ფიფია კომისიის წევრი                                    
68 20 გოჩა კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
68 20 თეა ხასაია კომისიის წევრი                                    
68 20 ონისე შამუგია კომისიის წევრი                                    
68 20 იურა ლომია კომისიის წევრი                                    
68 20 დავით ქარდავა კომისიის წევრი                                    
68 20 გია გოგილავა კომისიის წევრი                                    



68 20 მაია გოგოხია კომისიის წევრი                                    
68 20 ელისო ქუხილავა კომისიის წევრი                                    
68 20 მაკა ცხადაია კომისიის წევრი                                    
68 20 დარიკო ჭანტურია მოადგილე                                          

68 21 მარინე ჩაგანავა კომისიის თავმჯდომარე                              
68 21 ელისო აკობია კომისიის მდივანი                                  
68 21 როზეტა მოსიძე კომისიის წევრი                                    
68 21 მაყვალა აბლოთია კომისიის წევრი                                    
68 21 ლევან კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
68 21 თამაზ კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
68 21 ნატალია კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
68 21 ზვიად შონია კომისიის წევრი                                    
68 21 ლალი აკობია კომისიის წევრი                                    
68 21 დინარა კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
68 21 გივი შონია კომისიის წევრი                                    
68 21 ვალერიანე შონია კომისიის წევრი                                    
68 21 თემურ შონია მოადგილე                                          

68 22 მარინა კეიდია კომისიის თავმჯდომარე                              
68 22 მადონა როგავა კომისიის მდივანი                                  
68 22 გია ხასაია კომისიის წევრი                                    
68 22 ხუტა შონია კომისიის წევრი                                    
68 22 ვლადიმერ მიქავა კომისიის წევრი                                    
68 22 რამინი ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
68 22 თუთანა აბრალავა კომისიის წევრი                                    
68 22 გიორგი აკობია კომისიის წევრი                                    
68 22 ირაკლი კაკაჩია კომისიის წევრი                                    
68 22 ციცო კვენეტაძე კომისიის წევრი                                    
68 22 კოტე უბილავა კომისიის წევრი                                    
68 22 ეკატერინე ჯანაშია კომისიის წევრი                                    
68 22 დიმიტრი ქირია მოადგილე                                          

68 23 ლირა ღურწკაია კომისიის თავმჯდომარე                              
68 23 სალომე ჩანგელია კომისიის მდივანი                                  
68 23 თამუნა მორგოშია კომისიის წევრი                                    
68 23 ეკატერინა ხარჩილავა კომისიის წევრი                                    
68 23 ირა მიქავა კომისიის წევრი                                    
68 23 ზოია ფიფია კომისიის წევრი                                    



68 23 ბელა ციმინტია კომისიის წევრი                                    
68 23 მარინე კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
68 23 მაია შულაია კომისიის წევრი                                    
68 23 ნანა თოლორდავა კომისიის წევრი                                    
68 23 ლალი შეროზია კომისიის წევრი                                    
68 23 ნენე ჩიქობავა კომისიის წევრი                                    
68 23 ნონა მიქავა მოადგილე                                          

68 24 შორენა ბუავა კომისიის თავმჯდომარე                              
68 24 ნინო მიქავა კომისიის მდივანი                                  
68 24 დალი აბულაძე კომისიის წევრი                                    
68 24 ბაჩანა ჭანტურია კომისიის წევრი                                    
68 24 ნინო ფიფია კომისიის წევრი                                    
68 24 ირმა ქუჩულორია კომისიის წევრი                                    
68 24 ნუგზარი კალანდია კომისიის წევრი                                    
68 24 ეთერ ქარჩავა კომისიის წევრი                                    
68 24 ნანი ქუჩულორია კომისიის წევრი                                    
68 24 თეონა ფიფია კომისიის წევრი                                    
68 24 იუზა შანავა კომისიის წევრი                                    
68 24 თამილა ჯანჯღავა კომისიის წევრი                                    
68 24 თენგიზ კვარაცხელია მოადგილე                                          

68 25 სვეტლანა ნაჭყებია კომისიის თავმჯდომარე                              
68 25 ელისო კვარაცხელია კომისიის მდივანი                                  
68 25 გუტალი შანავა კომისიის წევრი                                    
68 25 დავით მორგოშია კომისიის წევრი                                    
68 25 ელენე ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    
68 25 ნანა მორგოშია კომისიის წევრი                                    
68 25 რუსუდანი ძიძარია კომისიის წევრი                                    
68 25 ლია კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
68 25 ჯამბული შეროზია კომისიის წევრი                                    
68 25 ნინო აბულაძე კომისიის წევრი                                    
68 25 გერონტი შანავა კომისიის წევრი                                    
68 25 მარინე შანავა კომისიის წევრი                                    
68 25 ლალი კვარაცხელია მოადგილე                                          

68 26 ეკატერინე თორდია კომისიის თავმჯდომარე                              
68 26 ზაირა ჯიშკარიანი კომისიის მდივანი                                  
68 26 მალხაზი ფიფია კომისიის წევრი                                    



68 26 ეკატერინე სალია კომისიის წევრი                                    
68 26 მაკა ჯოლოხავა კომისიის წევრი                                    
68 26 აბელ ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    
68 26 ბესიკი მიქავა კომისიის წევრი                                    
68 26 მირიანე ქარდავა კომისიის წევრი                                    
68 26 სვეტლანა გაბუნია კომისიის წევრი                                    
68 26 ციცინო აკობია კომისიის წევრი                                    
68 26 ემზარ თავაძე კომისიის წევრი                                    
68 26 ირინე მანია კომისიის წევრი                                    
68 26 დავით ხულორდავა მოადგილე                                          

68 27 დავით კვარაცხელია კომისიის თავმჯდომარე                              
68 27 ნონა ფიფია კომისიის მდივანი                                  
68 27 ვალერიანე კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
68 27 მანონ ადონია კომისიის წევრი                                    
68 27 გოგი კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
68 27 ხათუნა ქუჩულორია კომისიის წევრი                                    
68 27 მარინა ლუკავა კომისიის წევრი                                    
68 27 მურთაზი კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
68 27 ქეთინო გულუა კომისიის წევრი                                    
68 27 იუზა კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
68 27 ლეილა მოსიძე კომისიის წევრი                                    
68 27 ხათუნა ხუბულია კომისიის წევრი                                    
68 27 გაიანე კვარაცხელია მოადგილე                                          

68 28 ლიანა ხუბაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
68 28 ეკა არქანია კომისიის მდივანი                                  
68 28 სალომე შელია კომისიის წევრი                                    
68 28 თამარ კაკაჩია კომისიის წევრი                                    
68 28 მანანა არქანია კომისიის წევრი                                    
68 28 ხატია ქანთარია კომისიის წევრი                                    
68 28 მარინე შანავა კომისიის წევრი                                    
68 28 ზაირა შელია კომისიის წევრი                                    
68 28 თამარ გულუა კომისიის წევრი                                    
68 28 ლალი კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
68 28 მაყვალა ჩიქობავა კომისიის წევრი                                    
68 28 ცირა ჯანჯღავა კომისიის წევრი                                    
68 28 ნატო ქარდავა მოადგილე                                          



69 1 ლევან პაპასქირი კომისიის თავმჯდომარე                              
69 1 თეა ჯიქია კომისიის მდივანი                                  
69 1 სუსანნა ჭილაია კომისიის წევრი                                    
69 1 პაატა სორდია კომისიის წევრი                                    
69 1 მარინა გელანტია კომისიის წევრი                                    
69 1 ბეჟან გახარია კომისიის წევრი                                    
69 1 მურთაზ წურწუმია კომისიის წევრი                                    
69 1 ინდირა ოთხოზორია კომისიის წევრი                                    
69 1 ხათუნა ვეკუა კომისიის წევრი                                    
69 1 მაია გოგუა კომისიის წევრი                                    
69 1 სოფიო ესართია კომისიის წევრი                                    

69 1 ნაზიბროლა ლაშხია კომისიის წევრი                                    
69 1 ირაკლი გოგუა მოადგილე                                          

69 2 ენვერ მალანია კომისიის თავმჯდომარე                              
69 2 ანგელინა მაკასარაშვილი კომისიის მდივანი                                  
69 2 ჯემალ გაბელია კომისიის წევრი                                    
69 2 ნათელა ქებურია კომისიის წევრი                                    
69 2 ანა ჩიქობავა კომისიის წევრი                                    
69 2 გოგი ყალიჩავა კომისიის წევრი                                    
69 2 მანანა შენგელია კომისიის წევრი                                    
69 2 მაია გულუა კომისიის წევრი                                    
69 2 ნანა გოგია კომისიის წევრი                                    
69 2 ნესტორ კაჭარავა კომისიის წევრი                                    
69 2 სვეტლანა ქვარცხავა კომისიის წევრი                                    
69 2 ლანა წურწუმია კომისიის წევრი                                    
69 2 ნელი პაპასქირი მოადგილე                                          

69 3 იამზე ბელქანია კომისიის თავმჯდომარე                              
69 3 ხათუნა ქალიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
69 3 ზაველ ბებია კომისიის წევრი                                    
69 3 შორენა ლემონჯავა კომისიის წევრი                                    
69 3 ნინო ლეჟავა კომისიის წევრი                                    
69 3 გელა ქებურია კომისიის წევრი                                    
69 3 მაია პატარაია კომისიის წევრი                                    
69 3 ფერიდი მამფორია კომისიის წევრი                                    
69 3 მიმოზა სახურია კომისიის წევრი                                    



69 3 გოდერძი სორდია კომისიის წევრი                                    
69 3 ქეთევანი ფარულავა კომისიის წევრი                                    
69 3 ელზა შენგელია კომისიის წევრი                                    
69 3 ნუგზარ ბებია მოადგილე                                          

69 4 დევი გახარია კომისიის თავმჯდომარე                              
69 4 მედეა კაჭარავა კომისიის მდივანი                                  
69 4 მაია სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
69 4 დიმა კაჭარავა კომისიის წევრი                                    
69 4 რეზო მამფორია კომისიის წევრი                                    
69 4 მანუჩარ გამსახურდია კომისიის წევრი                                    
69 4 ქეთევან გაბუნია კომისიის წევრი                                    
69 4 შალვა გამსახურდია კომისიის წევრი                                    
69 4 ელისო პერტაია კომისიის წევრი                                    
69 4 მადლენა უბილავა კომისიის წევრი                                    
69 4 პაატა ქაჯაია კომისიის წევრი                                    
69 4 კობა ჯაიანი კომისიის წევრი                                    
69 4 გია ჩიტაია მოადგილე                                          

69 5 ნუგზარ საჯაია კომისიის თავმჯდომარე                              
69 5 ხათუნა ბაგათელია კომისიის მდივანი                                  
69 5 გოგი კაჭარავა კომისიის წევრი                                    
69 5 ნინო შენგელია კომისიის წევრი                                    
69 5 თალიკო წურწუმია კომისიის წევრი                                    
69 5 ველოდ ქუცურუა კომისიის წევრი                                    
69 5 რაჟდენი ხაბურზანია კომისიის წევრი                                    
69 5 ლევან ჯალაღონია კომისიის წევრი                                    
69 5 თამთა შენგელია კომისიის წევრი                                    
69 5 რობერტ ხუბუნაია კომისიის წევრი                                    
69 5 ვაკონა ჯაიანი კომისიის წევრი                                    
69 5 ალექსი ჯალაღონია კომისიის წევრი                                    
69 5 თამაზ ჯალაღონია მოადგილე                                          

69 6 რეზო საჯაია კომისიის თავმჯდომარე                              
69 6 ქეთევან მანჯგალაძე კომისიის მდივანი                                  
69 6 დარეჯან გაბისონია კომისიის წევრი                                    
69 6 თამაზ მანჯგალაძე კომისიის წევრი                                    
69 6 გიორგი ლემონჯავა კომისიის წევრი                                    
69 6 ელგუჯა თოდუა კომისიის წევრი                                    



69 6 ლალი ნარმანია კომისიის წევრი                                    
69 6 თამარ სამქანაშვილი კომისიის წევრი                                    
69 6 ველოდი ლემონჯავა კომისიის წევრი                                    
69 6 ზვიად ლემონჯავა კომისიის წევრი                                    
69 6 არჩილ მანჯგალაძე კომისიის წევრი                                    
69 6 ზალიკო ღვინჯილია კომისიის წევრი                                    
69 6 მერაბ გელანტია მოადგილე                                          

69 7 ხვიჩა საჯაია კომისიის თავმჯდომარე                              
69 7 გულისა გაბედავა კომისიის მდივანი                                  
69 7 ტარასი გაბედავა კომისიის წევრი                                    
69 7 ეკატერინე გოგუა კომისიის წევრი                                    
69 7 ემზარ საჯაია კომისიის წევრი                                    
69 7 ბექა საჯაია კომისიის წევრი                                    
69 7 თანგული თოლორდავა კომისიის წევრი                                    
69 7 თენგიზ თოდუა კომისიის წევრი                                    
69 7 მიმოზა კენჭაძე კომისიის წევრი                                    
69 7 ირაკლი საჯაია კომისიის წევრი                                    
69 7 ფრიდონი საჯაია კომისიის წევრი                                    
69 7 ჯონი საჯაია კომისიის წევრი                                    
69 7 გელა საჯაია მოადგილე                                          

69 8 ტრისტან კვირტია კომისიის თავმჯდომარე                              
69 8 მიმოზა დამენია კომისიის მდივანი                                  
69 8 მამუკა სოსელია კომისიის წევრი                                    
69 8 რამინი ლოგუა კომისიის წევრი                                    
69 8 მანანა მალანია კომისიის წევრი                                    
69 8 ზაზა გამსახურდია კომისიის წევრი                                    
69 8 მეგონა ჯიქია კომისიის წევრი                                    
69 8 ბადრი ადონია კომისიის წევრი                                    
69 8 დათო ადონია კომისიის წევრი                                    
69 8 ნანული ბაძაღუა კომისიის წევრი                                    
69 8 გურიელ მალანია კომისიის წევრი                                    
69 8 დათო ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
69 8 გოჩა იზორია მოადგილე                                          

69 9 ნანა ცირამუა კომისიის თავმჯდომარე                              
69 9 ლალი ჩარგაზია კომისიის მდივანი                                  
69 9 იამზე ლოგუა კომისიის წევრი                                    



69 9 ემა ცქვიტიშვილი კომისიის წევრი                                    
69 9 ალექსი მალანია კომისიის წევრი                                    
69 9 რობერტ ლოგუა კომისიის წევრი                                    
69 9 ნატო წახნაკია კომისიის წევრი                                    
69 9 ინგა ასათიანი კომისიის წევრი                                    
69 9 დათო ლემონჯავა კომისიის წევრი                                    
69 9 ნიკო ლოგუა კომისიის წევრი                                    
69 9 გიორგი სოსელია კომისიის წევრი                                    
69 9 ლევან წურწუმია კომისიის წევრი                                    
69 9 მაია აბრამია მოადგილე                                          

69 10 რუსუდან ლაშხია კომისიის თავმჯდომარე                              
69 10 ლანა ხოფერია კომისიის მდივანი                                  
69 10 ვარლამ სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
69 10 გერონტი ჭითანავა კომისიის წევრი                                    
69 10 ლეონტი ჯალაღონია კომისიის წევრი                                    
69 10 სოფიო სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
69 10 თეკლა კვირაია კომისიის წევრი                                    
69 10 დათო მამფორია კომისიის წევრი                                    
69 10 ნათია ახალაია კომისიის წევრი                                    
69 10 ბეჟანი კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
69 10 ნათია კიკნაველიძე კომისიის წევრი                                    
69 10 ნანი სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
69 10 თამაზ ხორავა მოადგილე                                          

69 11 გივი ლაშხია კომისიის თავმჯდომარე                              
69 11 ტარიელ სიჭინავა კომისიის მდივანი                                  
69 11 მერაბ ფიჩხაია კომისიის წევრი                                    
69 11 ვალერიან სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
69 11 ნონა დარსალია კომისიის წევრი                                    
69 11 თამარი დარსალია კომისიის წევრი                                    
69 11 ელისო ჟვანია კომისიის წევრი                                    
69 11 შოთა გოგუა კომისიის წევრი                                    
69 11 მაკა აფაქიძე კომისიის წევრი                                    
69 11 ჯაბა ახალაია კომისიის წევრი                                    
69 11 რევაზ სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
69 11 დიანა წურწუმია კომისიის წევრი                                    
69 11 ნინო სიჭინავა მოადგილე                                          



69 12 როლანდი ხევსურიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
69 12 დიანა ძიმისტარიშვილი კომისიის მდივანი                                  
69 12 მაია სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
69 12 ჟულიეტა ხორავა კომისიის წევრი                                    
69 12 ვახტანგ კირტავა კომისიის წევრი                                    
69 12 სოსო სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
69 12 მარინა სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
69 12 ედემ სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
69 12 ბადრი მამფორია კომისიის წევრი                                    
69 12 დიდიკო სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
69 12 თამარ ტყებუჩავა კომისიის წევრი                                    
69 12 ზურაბ ხარამიშვილი კომისიის წევრი                                    
69 12 გიზო ჯიჯელავა მოადგილე                                          

69 13 ბენო ალასანია კომისიის თავმჯდომარე                              
69 13 მამუკა ხორავა კომისიის მდივანი                                  
69 13 თამილა ხორავა კომისიის წევრი                                    
69 13 ნანა ჭეჟია კომისიის წევრი                                    

69 13 ალექსანდრე მორგოშია კომისიის წევრი                                    
69 13 მანონი ხორავა კომისიის წევრი                                    
69 13 ლამზირა ხორავა კომისიის წევრი                                    
69 13 როზენ კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
69 13 რამაზი კოხია კომისიის წევრი                                    
69 13 ციცინო სორდია კომისიის წევრი                                    
69 13 ვლადიმერ ხორავა კომისიის წევრი                                    

69 13 ნაზიბროლა ხორავა კომისიის წევრი                                    
69 13 ილია ხორავა მოადგილე                                          

69 14 მერაბ ძაძამია კომისიის თავმჯდომარე                              
69 14 პაატა ანთია კომისიის მდივანი                                  
69 14 ჯუმბერ კვინჩია კომისიის წევრი                                    
69 14 გურიელ კვინჩია კომისიის წევრი                                    
69 14 ხატია წურწუმია კომისიის წევრი                                    
69 14 პაატა უბირია კომისიის წევრი                                    
69 14 ელდარ ვეკუა კომისიის წევრი                                    
69 14 ლაშა გამსახურდია კომისიის წევრი                                    



69 14 პაატა კვინჩია კომისიის წევრი                                    
69 14 ამირან პერტაია კომისიის წევრი                                    
69 14 მიმოზა წურწუმია კომისიის წევრი                                    
69 14 ნანული წურწუმია კომისიის წევრი                                    
69 14 დოდო წურწუმია მოადგილე                                          

69 15 ასმათი კუპატაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
69 15 მარინე გახარია კომისიის მდივანი                                  
69 15 ზურაბ ცირამუა კომისიის წევრი                                    
69 15 ნესტან ხუნტუა კომისიის წევრი                                    
69 15 ლალი თოდუა კომისიის წევრი                                    
69 15 დათო თოლორდავა კომისიის წევრი                                    
69 15 ზურაბ ცირდავა კომისიის წევრი                                    
69 15 ელისო ჩალიგავა კომისიის წევრი                                    
69 15 ნანა ოთხოზორია კომისიის წევრი                                    
69 15 თამარ ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    
69 15 ათინა წურწუმია კომისიის წევრი                                    

69 15 ნაზიბროლა წურწუმია კომისიის წევრი                                    
69 15 ელგუჯა თოლორდავა მოადგილე                                          

69 16 აზა ჯოლოხავა კომისიის თავმჯდომარე                              
69 16 ზოია შანავა კომისიის მდივანი                                  
69 16 მანანა ბაძაღუა კომისიის წევრი                                    
69 16 მანანა თოდუა კომისიის წევრი                                    
69 16 ლალი ქომეთიანი კომისიის წევრი                                    
69 16 კახა პერტახია კომისიის წევრი                                    
69 16 ნელი ანჯაფარია კომისიის წევრი                                    
69 16 რუსუდანი ადონია კომისიის წევრი                                    
69 16 რობერტ ცირამუა კომისიის წევრი                                    
69 16 ციცინო ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    
69 16 მერაბ ცირდავა კომისიის წევრი                                    
69 16 ლონდა ჯიქია კომისიის წევრი                                    
69 16 ოთარი გახარია მოადგილე                                          

69 17 ირაკლი ქარჩავა კომისიის თავმჯდომარე                              
69 17 თამუნა ჟვანია კომისიის მდივანი                                  
69 17 ბესიკ ყალიჩავა კომისიის წევრი                                    
69 17 ვეფხვია წურწუმია კომისიის წევრი                                    



69 17 რევაზ ფირცხელავა კომისიის წევრი                                    
69 17 მამუკა ჩოკორაია კომისიის წევრი                                    
69 17 გიორგი ჩოკორაია კომისიის წევრი                                    
69 17 შორენა ყალიჩავა კომისიის წევრი                                    
69 17 თეიმურაზ ყალიჩავა კომისიის წევრი                                    
69 17 თამაზ ჩოკორაია კომისიის წევრი                                    
69 17 შოთა ჩოკორაია კომისიის წევრი                                    
69 17 როლანდ ჭეჟია კომისიის წევრი                                    
69 17 თამაზ ყალიჩავა მოადგილე                                          

69 18 დარეჯან კვაშილავა კომისიის თავმჯდომარე                              
69 18 შუშანა გაბედავა კომისიის მდივანი                                  
69 18 თამარ ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    
69 18 თემურ ჩარგაზია კომისიის წევრი                                    
69 18 თეა უბირია კომისიის წევრი                                    
69 18 მარგალიტა გოგუა კომისიის წევრი                                    
69 18 იასონ ლაგვილავა კომისიის წევრი                                    
69 18 ლალი პაპავა კომისიის წევრი                                    
69 18 ნუგზარ ბერია კომისიის წევრი                                    
69 18 ეკატერინე გოგუა კომისიის წევრი                                    
69 18 გიგლა პაპავა კომისიის წევრი                                    
69 18 რუსუდან ჯალაღონია კომისიის წევრი                                    
69 18 ლემენტი გოგუა მოადგილე                                          

69 19 ნონა თოდუა კომისიის თავმჯდომარე                              
69 19 ია ლომაია კომისიის მდივანი                                  
69 19 ირმა ბერია კომისიის წევრი                                    
69 19 მამუკა ჭეჟია კომისიის წევრი                                    
69 19 დავით დარსალია კომისიის წევრი                                    
69 19 ჯანიკო დარსალია კომისიის წევრი                                    
69 19 ინგა დარსალია კომისიის წევრი                                    
69 19 შოთა დარსალია კომისიის წევრი                                    
69 19 იაგო დარსალია კომისიის წევრი                                    
69 19 მამია დარსალია კომისიის წევრი                                    
69 19 რამაზი დარსალია კომისიის წევრი                                    
69 19 ხვიჩა დარსალია კომისიის წევრი                                    
69 19 ბელა ლაგვილავა მოადგილე                                          

69 20 გულად ჯაფარიძე კომისიის თავმჯდომარე                              



69 20 მიმოზა ჩიქოვანი კომისიის მდივანი                                  
69 20 მამუკა პაპავა კომისიის წევრი                                    
69 20 ილარიონ ქობალია კომისიის წევრი                                    
69 20 ჯაბა უნდილია კომისიის წევრი                                    
69 20 ნაზი ცქვიტიშვილი კომისიის წევრი                                    
69 20 ინგა ქარჩავა კომისიის წევრი                                    
69 20 ბორის ქობალია კომისიის წევრი                                    
69 20 დალი პაპავა კომისიის წევრი                                    
69 20 ლაშა ფირცხელავა კომისიის წევრი                                    
69 20 ირაკლი ძერია კომისიის წევრი                                    
69 20 ნინო ჯელია კომისიის წევრი                                    
69 20 მერაბ ჯღარკავა მოადგილე                                          

69 21 ვენორ გახარია კომისიის თავმჯდომარე                              
69 21 ლალი ყალიჩავა კომისიის მდივანი                                  
69 21 თენგიზ ქარჩავა კომისიის წევრი                                    
69 21 დედიკა ღურწკაია კომისიის წევრი                                    
69 21 მაყვალა როგავა კომისიის წევრი                                    
69 21 ხვიჩა ჯობავა კომისიის წევრი                                    
69 21 ნუკრი კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
69 21 ნენე ვეკუა კომისიის წევრი                                    
69 21 ირმა ესართია კომისიის წევრი                                    
69 21 ელზა კვირკველია კომისიის წევრი                                    
69 21 დიმიტრი ყალიჩავა კომისიის წევრი                                    
69 21 ლანა წურწუმია კომისიის წევრი                                    
69 21 აპოლონ ახალაია მოადგილე                                          

69 22 ჯილდა ჯომიდავა კომისიის თავმჯდომარე                              
69 22 მარინა ჯობავა კომისიის მდივანი                                  
69 22 მონიკა ქობალია კომისიის წევრი                                    
69 22 გელა დიხამინჯია კომისიის წევრი                                    
69 22 ამირან შენგელია კომისიის წევრი                                    
69 22 მზევინარ სვანიძე კომისიის წევრი                                    
69 22 ციცინო კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
69 22 ელგუჯა შენგელია კომისიის წევრი                                    
69 22 ციცინო მებონია კომისიის წევრი                                    
69 22 სევერიანე მიქავა კომისიის წევრი                                    
69 22 ხათუნა ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    
69 22 დალი შენგელია კომისიის წევრი                                    



69 22 გულნარა ჩიტაია მოადგილე                                          

69 23 იური თოდუა კომისიის თავმჯდომარე                              
69 23 აზა შენგელია კომისიის მდივანი                                  
69 23 როლანდ შენგელია კომისიის წევრი                                    
69 23 სევერიანე თოდუა კომისიის წევრი                                    
69 23 კახა შენგელია კომისიის წევრი                                    
69 23 ნინო ფაცაცია კომისიის წევრი                                    
69 23 რამინ შენგელია კომისიის წევრი                                    
69 23 იოსებ დიხამინჯია კომისიის წევრი                                    
69 23 დათო თოდუა კომისიის წევრი                                    
69 23 ეკატერინე ფაცაცია კომისიის წევრი                                    
69 23 ია ქარჩავა კომისიის წევრი                                    
69 23 ნინო ქარჩავა კომისიის წევრი                                    
69 23 ინგა ახალაია მოადგილე                                          

69 24 მზევინარ სიჭინავა კომისიის თავმჯდომარე                              
69 24 დარეჯან გვარამია კომისიის მდივანი                                  
69 24 ბადრი ქარჩავა კომისიის წევრი                                    
69 24 რუსუდან კვინჩია კომისიის წევრი                                    
69 24 ნანა ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    
69 24 დინარა პერტაია კომისიის წევრი                                    
69 24 ნინო გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
69 24 ლაშა შენგელია კომისიის წევრი                                    
69 24 ზვიად ვახანია კომისიის წევრი                                    
69 24 ბელა ბერაძე კომისიის წევრი                                    
69 24 ბესიკ ლაგვილავა კომისიის წევრი                                    
69 24 ნანი შენგელია კომისიის წევრი                                    
69 24 ჟანა ჩიქოვანი მოადგილე                                          

69 25 ციალა გადელია კომისიის თავმჯდომარე                              
69 25 ნანა ტურძელაძე კომისიის მდივანი                                  
69 25 ნუნუ შოგირაძე კომისიის წევრი                                    
69 25 კაკო ღურწკაია კომისიის წევრი                                    
69 25 ლია გულუა კომისიის წევრი                                    
69 25 გიორგი შენგელია კომისიის წევრი                                    
69 25 დათო ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    
69 25 ბესიკ შენგელია კომისიის წევრი                                    
69 25 ირმა ახალაია კომისიის წევრი                                    



69 25 კოლია ბაძაღუა კომისიის წევრი                                    
69 25 ლიანა ვეკუა კომისიის წევრი                                    
69 25 ნენო ცირამუა კომისიის წევრი                                    
69 25 ლანა ჩიქოვანი მოადგილე                                          

69 26 ხათუნა მიქავა კომისიის თავმჯდომარე                              
69 26 მარინე ბაძაღუა კომისიის მდივანი                                  
69 26 დალი ღურწკაია კომისიის წევრი                                    
69 26 ჯემალ აფხაზავა კომისიის წევრი                                    
69 26 ნინო კუხალეიშვილი კომისიის წევრი                                    
69 26 თამაზ წახნაკია კომისიის წევრი                                    
69 26 ვალია ვეკუა კომისიის წევრი                                    
69 26 ზურაბი გულუა კომისიის წევრი                                    
69 26 მზია სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
69 26 დარეჯან ქარჩავა კომისიის წევრი                                    
69 26 დამიანე ჯალაღონია კომისიის წევრი                                    
69 26 თეა ჯალაღონია კომისიის წევრი                                    
69 26 ეთერი გულუა მოადგილე                                          

69 27 რამინ ახალაია კომისიის თავმჯდომარე                              
69 27 აირა ქებურია კომისიის მდივანი                                  
69 27 გიორგი კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
69 27 ირინე გაგუა კომისიის წევრი                                    
69 27 მაია კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
69 27 მურმან ახალაძე კომისიის წევრი                                    
69 27 ბაკურ სორდია კომისიის წევრი                                    
69 27 ჯულიეტა ფიჩხაია კომისიის წევრი                                    
69 27 თეიმურაზ კვინჩია კომისიის წევრი                                    
69 27 ნათია ბებია კომისიის წევრი                                    
69 27 ანა ბერია კომისიის წევრი                                    
69 27 ინგა შამათავა კომისიის წევრი                                    
69 27 კახა ფირცხელავა მოადგილე                                          

70 1 კახაბერ ხურცილავა კომისიის თავმჯდომარე                              
70 1 ეკატირინე ტუღუში კომისიის მდივანი                                  
70 1 ლელა მხეიძე კომისიის წევრი                                    
70 1 დალი ახალაია კომისიის წევრი                                    
70 1 ზაველი ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    
70 1 რიტა ბერია კომისიის წევრი                                    



70 1 ბადრი გობეჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
70 1 ნათია ჯანჯღავა კომისიის წევრი                                    
70 1 ჯილდა აშორტია კომისიის წევრი                                    
70 1 ვალერი კვაჭაძე კომისიის წევრი                                    
70 1 თინათინ კინწურეიშვილი კომისიის წევრი                                    
70 1 ნათია მამფორია კომისიის წევრი                                    
70 1 სვეტლანა ჩენდონი მოადგილე                                          

70 2 ბადრი იოსავა კომისიის თავმჯდომარე                              
70 2 ეკა კაცია კომისიის მდივანი                                  
70 2 იზოლდა თოლორდავა კომისიის წევრი                                    
70 2 მარიამ ალიხანაშვილი კომისიის წევრი                                    
70 2 ცისანა უბირია კომისიის წევრი                                    
70 2 აზა ბოკერია კომისიის წევრი                                    
70 2 ხათუნა ჭოჭუა კომისიის წევრი                                    
70 2 ელენე მელქაძე კომისიის წევრი                                    
70 2 ირმა გობრონიძე კომისიის წევრი                                    
70 2 ეკატერინე მაკალათია კომისიის წევრი                                    
70 2 რუსუდანი ნადარაია კომისიის წევრი                                    
70 2 ირაკლი ნასარაია კომისიის წევრი                                    
70 2 ინგა გვასალია მოადგილე                                          

70 3 გიორგი გვაზავა კომისიის თავმჯდომარე                              
70 3 ქრისტინა ჩიქობავა კომისიის მდივანი                                  
70 3 ფატიმა უზარაშვილი კომისიის წევრი                                    
70 3 ნანა კიკაჩეიშვილი კომისიის წევრი                                    
70 3 ეკა ხურცია კომისიის წევრი                                    
70 3 დავითი სიორდია კომისიის წევრი                                    
70 3 ცირა ცირამუა კომისიის წევრი                                    
70 3 შალვა კემულარია კომისიის წევრი                                    
70 3 ელისო გუგუშვილი კომისიის წევრი                                    

70 3 ალექსანდრე დანელია კომისიის წევრი                                    
70 3 როზანა ნადარეიშვილი კომისიის წევრი                                    
70 3 დინარი ფერაძე კომისიის წევრი                                    
70 3 მურმანი ნადარეიშვილი მოადგილე                                          

70 4 მამუკა ბაღათურია კომისიის თავმჯდომარე                              
70 4 მაია რუხაძე კომისიის მდივანი                                  



70 4 მარინა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
70 4 ჯონდი დგებუაძე კომისიის წევრი                                    
70 4 ნინო ნადარაია კომისიის წევრი                                    
70 4 შორენა გაბისონია კომისიის წევრი                                    
70 4 თამარა ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    
70 4 ინგა ბერულავა კომისიის წევრი                                    
70 4 ანა კოკაია კომისიის წევრი                                    
70 4 ნინო მელქაძე კომისიის წევრი                                    
70 4 ნინო მოლაშხია კომისიის წევრი                                    
70 4 რევაზ სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
70 4 ივანე კორტავა მოადგილე                                          

70 5 ნინო გაფრინდაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
70 5 ლელა რამინაშვილი კომისიის მდივანი                                  
70 5 ირაკლი გუჯაბიძე კომისიის წევრი                                    
70 5 სოფიკო მარშანიშვილი კომისიის წევრი                                    
70 5 ნათია გუჯაბიძე კომისიის წევრი                                    
70 5 თეონა ფედროვი კომისიის წევრი                                    
70 5 მარიამ სოსელია კომისიის წევრი                                    
70 5 ნანა დონდოლაძე კომისიის წევრი                                    
70 5 თამარ გელენიძე კომისიის წევრი                                    
70 5 ნინო კაკაჩია კომისიის წევრი                                    
70 5 მონიკა მარშანიშვილი კომისიის წევრი                                    
70 5 ლამარა ღონღაძე კომისიის წევრი                                    
70 5 გრიგოლი რუხაძე მოადგილე                                          

70 7 მამუკა დოლიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
70 7 ინგა გვალია კომისიის მდივანი                                  
70 7 ფატიმა აბრახამია კომისიის წევრი                                    
70 7 მარინე დგებუაძე კომისიის წევრი                                    
70 7 ნანა ძერია კომისიის წევრი                                    
70 7 ნონა გოგია კომისიის წევრი                                    
70 7 ჯაბა ნარსია კომისიის წევრი                                    
70 7 ცირა რუხაია კომისიის წევრი                                    
70 7 ნონა ბარამიძე კომისიის წევრი                                    
70 7 ქრისტინა გიგიბერია კომისიის წევრი                                    
70 7 სოფიო ვასაძე კომისიის წევრი                                    
70 7 გია ჭედია კომისიის წევრი                                    
70 7 ნაირა ჯოლია მოადგილე                                          



70 8 ნელი უნგიაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
70 8 ნონა ზარანდია კომისიის მდივანი                                  
70 8 ნათია ხარჩილავა კომისიის წევრი                                    
70 8 რუბენი ფანცულაია კომისიის წევრი                                    
70 8 ეკატერინე ფაჩულია კომისიის წევრი                                    
70 8 ხათუნა ჯამბურია კომისიის წევრი                                    
70 8 ნონა სოსელია კომისიის წევრი                                    
70 8 ხატია თოფურია კომისიის წევრი                                    
70 8 ციური კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
70 8 ვაჟა სიგუა კომისიის წევრი                                    
70 8 ბადრი ჩემია კომისიის წევრი                                    
70 8 ლარისა ჯგერენაია კომისიის წევრი                                    
70 8 მაკა ლომაია მოადგილე                                          

70 9 მაია ირემაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
70 9 მარიკა სამურკასოვი კომისიის მდივანი                                  
70 9 გიორგი გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
70 9 ნანა ბეგენაშვილი კომისიის წევრი                                    
70 9 თამარ ხაინდრავა კომისიის წევრი                                    
70 9 ირაკლი ცხვიტარია კომისიის წევრი                                    
70 9 მზია ტოჩია კომისიის წევრი                                    
70 9 დონარა მუქერია კომისიის წევრი                                    
70 9 ლაშა თევზაძე კომისიის წევრი                                    
70 9 ბესიკ კალანდია კომისიის წევრი                                    
70 9 მაია კორშია კომისიის წევრი                                    
70 9 მაყვალა ჩაჩიბაია კომისიის წევრი                                    
70 9 ნანა ჯოჯუა მოადგილე                                          

70 10 გივი სვანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
70 10 ეკა ყუფუნია კომისიის მდივანი                                  
70 10 ნინო თოფურია კომისიის წევრი                                    
70 10 თენგიზ სართანია კომისიის წევრი                                    
70 10 ბელა კობახიძე კომისიის წევრი                                    
70 10 რუსუდან გვაზავა კომისიის წევრი                                    
70 10 ნანა შურღაია კომისიის წევრი                                    
70 10 მზია კიკალიშვილი კომისიის წევრი                                    
70 10 თენგიზი დუნდუა კომისიის წევრი                                    
70 10 ნანა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    



70 10 სალომე მამფორია კომისიის წევრი                                    
70 10 ანჟელიკა ჯოპუა კომისიის წევრი                                    
70 10 თამთა ჟღენტი მოადგილე                                          

70 11 შორენა ადანაია კომისიის თავმჯდომარე                              
70 11 ნინო ლეჟავა კომისიის მდივანი                                  
70 11 ქეთევან ფაცურია კომისიის წევრი                                    
70 11 ნანა კუტუბიძე კომისიის წევრი                                    
70 11 მარიკა მანწკავა კომისიის წევრი                                    
70 11 ხათუნა გვასალია კომისიის წევრი                                    
70 11 თამარ თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
70 11 ქრისტინე მოისწრაფეიშვილი კომისიის წევრი                                    
70 11 ნონა კალამეცოვა კომისიის წევრი                                    
70 11 გურამი კალამეცოვი კომისიის წევრი                                    
70 11 მანანა ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
70 11 ჟერონი შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
70 11 თამარი გორგიძე მოადგილე                                          

70 12 ზოია ესებუა კომისიის თავმჯდომარე                              
70 12 ქეთევან ვადაჭკორია კომისიის მდივანი                                  
70 12 ია ქებურია კომისიის წევრი                                    
70 12 ლეილა კუცია კომისიის წევრი                                    
70 12 ნათია სრუბოვსკაია კომისიის წევრი                                    
70 12 ლონდა ფიფია კომისიის წევრი                                    
70 12 რევაზი წითლიძე კომისიის წევრი                                    
70 12 ელისო სოსელია კომისიის წევრი                                    
70 12 ნუკრი გეგეშიძე კომისიის წევრი                                    
70 12 ირაკლი გელანტია კომისიის წევრი                                    
70 12 ქეთევან მარღანია კომისიის წევრი                                    
70 12 თამაზი ცხვიტარია კომისიის წევრი                                    
70 12 ლიანა გოიაევი მოადგილე                                          

70 13 ლელა ქაჯაია კომისიის თავმჯდომარე                              
70 13 ქეთევანი სადრაძე კომისიის მდივანი                                  
70 13 მერი ძერია კომისიის წევრი                                    
70 13 მაია ჯანჯღავა კომისიის წევრი                                    
70 13 ხათუნა ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
70 13 აკაკი ჩაგანავა კომისიის წევრი                                    
70 13 რევაზი იმნაძე კომისიის წევრი                                    



70 13 შორენა ზოიძე კომისიის წევრი                                    
70 13 გიორგი მაკალათია კომისიის წევრი                                    
70 13 ლუიზა ნიკოლაიშვილი კომისიის წევრი                                    
70 13 ვლადიმერ შონია კომისიის წევრი                                    
70 13 დავითი ცხვიტარია კომისიის წევრი                                    
70 13 ქეთევან ჯაკობია მოადგილე                                          

70 14 ბიძინა თავბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
70 14 მაია ბოკუჩავა კომისიის მდივანი                                  
70 14 ბორისი რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
70 14 ნათია ცხვიტავა კომისიის წევრი                                    
70 14 ხათუნა კოპალაძე კომისიის წევრი                                    
70 14 თეა თირქია კომისიის წევრი                                    
70 14 ნუკრი თოშხუა კომისიის წევრი                                    
70 14 ლუარა ფაჩუაშვილი კომისიის წევრი                                    
70 14 ნათია დანელია კომისიის წევრი                                    
70 14 ნათია კურტანიძე კომისიის წევრი                                    
70 14 ზურაბ წოწორია კომისიის წევრი                                    
70 14 შოთა ხუხია კომისიის წევრი                                    
70 14 ჯამბულ გოგოლი მოადგილე                                          

70 15 მანუჩარი ზირაქაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
70 15 ლალი ტაბლიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
70 15 ეთერ გოგოლი კომისიის წევრი                                    
70 15 სალომე კუტუბიძე კომისიის წევრი                                    
70 15 დამირ გვათუა კომისიის წევრი                                    
70 15 ტასო მიქაბერიძე კომისიის წევრი                                    
70 15 თინათინი ნიკოლაძე კომისიის წევრი                                    
70 15 ლალი დაკარგულია კომისიის წევრი                                    
70 15 ნათია გოგოლი კომისიის წევრი                                    
70 15 ეკა თოდუა კომისიის წევრი                                    
70 15 ლევანი სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
70 15 მილედი შარაშენიძე კომისიის წევრი                                    
70 15 ელისო კოპალაძე მოადგილე                                          

70 16 კლიმენტი ფხაკაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
70 16 ირინა ფირცხალავა კომისიის მდივანი                                  
70 16 რამაზი ბურკაძე კომისიის წევრი                                    
70 16 ნინო ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    



70 16 გიორგი გაბესკირია კომისიის წევრი                                    
70 16 ნათია ნანავა კომისიის წევრი                                    
70 16 ბაქარი ერაგია კომისიის წევრი                                    
70 16 ეკა კაკულია კომისიის წევრი                                    
70 16 ბიატა არზიანი კომისიის წევრი                                    
70 16 მაია ბურკაძე კომისიის წევრი                                    
70 16 მურთაზი ჟღენტი კომისიის წევრი                                    
70 16 ნუკრი წურწუმია კომისიის წევრი                                    
70 16 ეთერი გაბესკირია მოადგილე                                          

70 17 ვაჟა გვასალია კომისიის თავმჯდომარე                              
70 17 ნათია სურმავა კომისიის მდივანი                                  
70 17 ნინო გოგიბერიძე კომისიის წევრი                                    
70 17 ეკა კაჭარავა კომისიის წევრი                                    
70 17 რიტა აფხაზავა კომისიის წევრი                                    
70 17 ფატიმა ბუკია კომისიის წევრი                                    
70 17 გელა დიხამინჯია კომისიის წევრი                                    
70 17 ნანი დანელია კომისიის წევრი                                    
70 17 მარინე დუნდუა კომისიის წევრი                                    
70 17 ნათია კანკავა კომისიის წევრი                                    
70 17 ნანა ფოფხაძე კომისიის წევრი                                    
70 17 თამთა წირღვავა კომისიის წევრი                                    
70 17 პაატა ჩიქობავა მოადგილე                                          

70 18 თეონა ანთია კომისიის თავმჯდომარე                              
70 18 ია ტყებუჩავა კომისიის მდივანი                                  
70 18 ინდიანა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
70 18 ნინო თოლორაია კომისიის წევრი                                    
70 18 ლილი თვარაძე კომისიის წევრი                                    
70 18 ლუარა ჯახია კომისიის წევრი                                    
70 18 მამუკა კუცია კომისიის წევრი                                    
70 18 გეტა ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
70 18 ნელი დავითაშვილი კომისიის წევრი                                    
70 18 თამარ მესხი კომისიის წევრი                                    
70 18 ნანა სიჭინავა კომისიის წევრი                                    
70 18 იზოლდა ცხოიძე კომისიის წევრი                                    
70 18 ნუგზარ ნარსია მოადგილე                                          

70 19 მარიკა ჩხეტია კომისიის თავმჯდომარე                              



70 19 სოფიო ქართველიშვილი კომისიის მდივანი                                  
70 19 ნინო შამათავა კომისიის წევრი                                    
70 19 ინეზა ბიბინიძე კომისიის წევრი                                    
70 19 ლიკა კორძაია კომისიის წევრი                                    
70 19 ბადრი ცქირია კომისიის წევრი                                    
70 19 ხათუნა ჟვანია კომისიის წევრი                                    
70 19 მაია ანდრიაძე კომისიის წევრი                                    
70 19 მაია გარუჩავა კომისიის წევრი                                    
70 19 მაკა გვასალია კომისიის წევრი                                    
70 19 ეკატერინე ფეტელავა კომისიის წევრი                                    
70 19 ნინო ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    
70 19 თეო შელია მოადგილე                                          

70 20 ნარგიზა ბენდელიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
70 20 ჟანა გასვიანი კომისიის მდივანი                                  
70 20 მაია რობაქიძე კომისიის წევრი                                    
70 20 თეონა ყურუა კომისიის წევრი                                    
70 20 დაგმარა ბუკია კომისიის წევრი                                    
70 20 ნათია ნოდია კომისიის წევრი                                    
70 20 სოფიო ჭრიკიშვილი კომისიის წევრი                                    
70 20 ლუდმილა ბეჭვაია კომისიის წევრი                                    
70 20 ვალიკო ბერაია კომისიის წევრი                                    
70 20 ლიკა კოდუა კომისიის წევრი                                    
70 20 ალა ქვარცხავა კომისიის წევრი                                    
70 20 ინგა ხაჩატურიანი კომისიის წევრი                                    
70 20 რაჟდენ გიორგაძე მოადგილე                                          

70 21 ეთერი აბსავა კომისიის თავმჯდომარე                              
70 21 მაია გეგეჭკორი კომისიის მდივანი                                  
70 21 ანო ინაური კომისიის წევრი                                    
70 21 ლიკა კუკავა კომისიის წევრი                                    
70 21 გიორგი კირცხალია კომისიის წევრი                                    
70 21 ნანა დიხამინჯია კომისიის წევრი                                    
70 21 ზაზა გურჩიანი კომისიის წევრი                                    
70 21 ილია აფაქია კომისიის წევრი                                    
70 21 თეა ბენდელიანი კომისიის წევრი                                    
70 21 ბექა გოგია კომისიის წევრი                                    
70 21 ხათუნა ტუღუში კომისიის წევრი                                    
70 21 მზია ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    



70 21 ბელა მირცხულავა მოადგილე                                          

70 22 ნონა ბურსულაია კომისიის თავმჯდომარე                              
70 22 მაკა სანიკიძე კომისიის მდივანი                                  
70 22 იკა ბუკია კომისიის წევრი                                    
70 22 ლია ნოდია კომისიის წევრი                                    
70 22 ზაზა მარკელია კომისიის წევრი                                    
70 22 ჯანიკო ქანთარია კომისიის წევრი                                    
70 22 მაგული არველაძე კომისიის წევრი                                    
70 22 ჟანა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
70 22 ბონდო                    ბუცხრიკიძე                    კომისიის წევრი                                    
70 22 ანა მარშანიშვილი კომისიის წევრი                                    
70 22 სოფიო ქირია კომისიის წევრი                                    
70 22 ხვიჩა ქურდობაძე კომისიის წევრი                                    
70 22 სოსო რუსიძე მოადგილე                                          

70 23 თეიმურაზ ჯიშკარიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
70 23 ნინო კირთაძე კომისიის მდივანი                                  
70 23 ლელა ლუხავა კომისიის წევრი                                    
70 23 ნინო კაკულია კომისიის წევრი                                    
70 23 სვეტლანა ბაღათურია კომისიის წევრი                                    
70 23 მზია აშორტია კომისიის წევრი                                    
70 23 მანანა ქოიავა კომისიის წევრი                                    
70 23 დავითი გვასალია კომისიის წევრი                                    
70 23 მავლინა გურგენაძე კომისიის წევრი                                    
70 23 მარინა მაშავა კომისიის წევრი                                    
70 23 მაკა მურღულია კომისიის წევრი                                    
70 23 ირმა ხურცილავა კომისიის წევრი                                    
70 23 ნინო ინალიშვილი მოადგილე                                          

70 24 პეტრე როყვა კომისიის თავმჯდომარე                              
70 24 ნელი ჩიგოშვილი კომისიის მდივანი                                  
70 24 ზინა გეგენავა კომისიის წევრი                                    
70 24 ლია ზირაქაძე კომისიის წევრი                                    
70 24 გიორგი გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
70 24 გრიგორი გაბუნია კომისიის წევრი                                    
70 24 გიორგი ჯანჯღავა კომისიის წევრი                                    
70 24 ირინე ბაღათურია კომისიის წევრი                                    
70 24 ელისო გონჩაროვა კომისიის წევრი                                    



70 24 მედიკო გონჩაროვა კომისიის წევრი                                    
70 24 მანანა მიქაია კომისიის წევრი                                    
70 24 თამარი ცაავა კომისიის წევრი                                    
70 24 ნიკოლოზ სიჭინავა მოადგილე                                          

70 25 თენგიზ შონია კომისიის თავმჯდომარე                              
70 25 ეკა ბახტაძე კომისიის მდივანი                                  
70 25 ნიკოლოზი ლომინაძე კომისიის წევრი                                    
70 25 თამარ ახობაძე კომისიის წევრი                                    
70 25 ჯილდა ჯანგველაძე კომისიის წევრი                                    

70 25 ალექსანდრე სერგია კომისიის წევრი                                    
70 25 ინგა სხულუხია კომისიის წევრი                                    
70 25 ელმირა კიტია კომისიის წევრი                                    
70 25 ნათია კუჭავა კომისიის წევრი                                    

70 25 ელისო მარღანია-ბზეკალავა კომისიის წევრი                                    
70 25 ბაია მესხი კომისიის წევრი                                    
70 25 თეა მორგოშია კომისიის წევრი                                    
70 25 ვალერ ჯალაღანია მოადგილე                                          

70 26 მადონა ლასარეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
70 26 ლილიანა სიგუა კომისიის მდივანი                                  
70 26 დავითი ქვარაია კომისიის წევრი                                    
70 26 მანანა გოგსაძე კომისიის წევრი                                    
70 26 დომენტ ქართველიშვილი კომისიის წევრი                                    
70 26 სალომე ჯიქია კომისიის წევრი                                    
70 26 ელზა დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    
70 26 ნინო უგრეხელიძე კომისიის წევრი                                    
70 26 ნონა გვილავა კომისიის წევრი                                    
70 26 ილონა პარკაია კომისიის წევრი                                    
70 26 მანანა ქაბზინაძე კომისიის წევრი                                    
70 26 მელანო წაბრია კომისიის წევრი                                    
70 26 გიორგი გახოკიძე მოადგილე                                          

70 27 თენგიზ ჩავლეშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
70 27 მადონა მელია კომისიის მდივანი                                  
70 27 თენგიზ შანიძე კომისიის წევრი                                    
70 27 ჯიმშერ გუჯაბიძე კომისიის წევრი                                    



70 27 ნაზი ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
70 27 ხათუნა ბუკია კომისიის წევრი                                    
70 27 რომანი მისაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
70 27 ქეთევან ქაჯაია კომისიის წევრი                                    
70 27 ეკა ქევხიშვილი კომისიის წევრი                                    
70 27 ემზარ ხარბედია კომისიის წევრი                                    
70 27 ზაური ხურცილავა კომისიის წევრი                                    
70 27 ქეთინო ჯოლია კომისიის წევრი                                    
70 27 ინდიანა ფარულავა მოადგილე                                          

70 28 დარეჯანი ხვითარია კომისიის თავმჯდომარე                              

70 28 ნაზიბროლა სალუქვაძე კომისიის მდივანი                                  
70 28 ჟანა ტაბაღუა კომისიის წევრი                                    
70 28 ნატალია გოგოლაური კომისიის წევრი                                    
70 28 კახაბერი ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    

70 28 ალექსანდრე თოფურია კომისიის წევრი                                    
70 28 ნანა ტუღუში კომისიის წევრი                                    
70 28 ნათელა სოსელია კომისიის წევრი                                    
70 28 ქეთევან გუგუშვილი კომისიის წევრი                                    
70 28 სოფიო დადიანი კომისიის წევრი                                    
70 28 ნუგზარი ლემონჯავა კომისიის წევრი                                    
70 28 მანანა ჯოჯუა კომისიის წევრი                                    
70 28 ლამარა შურღაია მოადგილე                                          

70 29 მირანდა სვანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
70 29 მერი სვანაძე კომისიის მდივანი                                  
70 29 არჩილი ცხვიტარია კომისიის წევრი                                    
70 29 სოფიო მელიშიანი კომისიის წევრი                                    
70 29 ლარისა სამურკასოვა კომისიის წევრი                                    
70 29 დაზმირი გვათუა კომისიის წევრი                                    
70 29 ზურაბი ქულანავა კომისიის წევრი                                    
70 29 შორენა თორდია კომისიის წევრი                                    
70 29 მარინე ბაღათურია კომისიის წევრი                                    
70 29 მარინე მიქაძე კომისიის წევრი                                    
70 29 დათო ნაჭყებია კომისიის წევრი                                    
70 29 ლალი ტყებუჩავა კომისიის წევრი                                    
70 29 თეა გუნია მოადგილე                                          



70 30 ზურაბი კაპანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
70 30 ნინო ჭანტურია კომისიის მდივანი                                  
70 30 მაია ფაილოძე კომისიის წევრი                                    
70 30 მარინა ტურძელაძე კომისიის წევრი                                    
70 30 პიმენი ნაცვლიშვილი კომისიის წევრი                                    
70 30 მანანა გობეჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
70 30 თამარ ჯამბურია კომისიის წევრი                                    
70 30 თამთა დოლბაია კომისიის წევრი                                    
70 30 ქეთევან კორტავა კომისიის წევრი                                    
70 30 ნანა სიმონია კომისიის წევრი                                    
70 30 ალენა ტომაშევა კომისიის წევრი                                    
70 30 ალეკო ხელაძე კომისიის წევრი                                    
70 30 ნინელი დოლბაია მოადგილე                                          

70 31 დავითი ხეცურიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
70 31 ანნა ციმინტია კომისიის მდივანი                                  
70 31 გრიგოლი სტურუა კომისიის წევრი                                    
70 31 მარიამი მიმინოშვილი კომისიის წევრი                                    
70 31 ვასილი რუსიძე კომისიის წევრი                                    
70 31 ზვიად ჭკადუა კომისიის წევრი                                    

70 31 ნაზიბროლა დადიანი კომისიის წევრი                                    
70 31 მაია შელია კომისიის წევრი                                    
70 31 დემონი გუჯაბიძე კომისიის წევრი                                    
70 31 ლედორი თავაძე კომისიის წევრი                                    
70 31 მერაბი შუბითიძე კომისიის წევრი                                    
70 31 ბადრი ჯოლია კომისიის წევრი                                    
70 31 ინგა ფარულავა მოადგილე                                          

70 33 ზაური მარკელია კომისიის თავმჯდომარე                              
70 33 ლელა გორდეზიანი კომისიის მდივანი                                  
70 33 ირინა წაბრია კომისიის წევრი                                    
70 33 ლალი სამუშია კომისიის წევრი                                    
70 33 ნონა ფონიავა კომისიის წევრი                                    
70 33 კახაბერი ტურავა კომისიის წევრი                                    
70 33 ომარი ზენაიშვილი კომისიის წევრი                                    
70 33 სვეტლანა შკრიაბაი კომისიის წევრი                                    
70 33 ასმათ გუჩუა კომისიის წევრი                                    



70 33 დარინა კანკია კომისიის წევრი                                    
70 33 ლალი ლომაია კომისიის წევრი                                    
70 33 მარინა მინჯია კომისიის წევრი                                    
70 33 ზაზა სანიკიძე მოადგილე                                          

70 34 ხათუნა ჭითანავა კომისიის თავმჯდომარე                              
70 34 თეა ქაჯაია კომისიის მდივანი                                  
70 34 ნინო ბურსულაია კომისიის წევრი                                    
70 34 ვიოლეტა კუცია კომისიის წევრი                                    
70 34 სოფიკო დანელია კომისიის წევრი                                    
70 34 ზაური კინტირაია კომისიის წევრი                                    
70 34 ლეილა კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    
70 34 მირანდა კარბაია კომისიის წევრი                                    
70 34 ნუგზარ შომახია კომისიის წევრი                                    
70 34 სოფიკო ცხვიტარია კომისიის წევრი                                    
70 34 მამუკა ხურცილავა კომისიის წევრი                                    
70 34 ლია ჯიჯავა კომისიის წევრი                                    
70 34 ინგა დიხამინჯია მოადგილე                                          

79 1 ინეზა მოდებაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 1 ზეინაბ რინკავოი კომისიის მდივანი                                  
79 1 თამარ მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    
79 1 ნანა რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
79 1 მაკა გუგუშვილი კომისიის წევრი                                    
79 1 მამუკა აბულაძე კომისიის წევრი                                    
79 1 ნინო აბულაძე კომისიის წევრი                                    
79 1 ნონა ანთაძე კომისიის წევრი                                    
79 1 ელენე ტაბიძე კომისიის წევრი                                    
79 1 თინათინ ქვარიანი კომისიის წევრი                                    
79 1 თეა შერვაშიძე კომისიის წევრი                                    
79 1 მაია გაბაიძე მოადგილე                                          

79 2 ნაირა სიხარულიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 2 ირმა შარაძე კომისიის მდივანი                                  
79 2 ზურაბი ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
79 2 ინგა ქანთარია კომისიის წევრი                                    
79 2 ია რუხაძე კომისიის წევრი                                    
79 2 მავლინა ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
79 2 თამარ დავითაძე კომისიის წევრი                                    



79 2 შალვა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
79 2 ია ხავთასი კომისიის წევრი                                    
79 2 ეთერ ანუშიძე კომისიის წევრი                                    
79 2 ომარ გოგეიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 2 თემურ შერვაშიძე კომისიის წევრი                                    
79 2 ნონა უჩანეიშვილი მოადგილე                                          
79 3 ინგა ხალვაში კომისიის მდივანი                                  
79 3 მარინე ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
79 3 სოფიკო შაინიძე კომისიის წევრი                                    
79 3 ნარგიზ ძირკვაძე კომისიის წევრი                                    
79 3 ნანა კონცელიძე კომისიის წევრი                                    
79 3 თამარ დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
79 3 მარინე სურგულაძე კომისიის წევრი                                    
79 3 ნანა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
79 3 მარიამ კუპრეიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 3 მანანა ტარიელაძე კომისიის წევრი                                    
79 3 ეთერ შალამბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 3 ლიანა დუმბაძე მოადგილე                                          

79 4 ინგა ხოროიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
79 4 მალვინა მამუჭაძე კომისიის მდივანი                                  
79 4 ლელა ჩხარტიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 4 ირაკლი ჩიტაძე კომისიის წევრი                                    
79 4 ქეთევან ტუღუში კომისიის წევრი                                    
79 4 ჟუჟუნა გოგმაჩაძე კომისიის წევრი                                    
79 4 კობა კანდელაკი კომისიის წევრი                                    
79 4 ნათელა ჩარკვიანი კომისიის წევრი                                    
79 4 ნატალია ლორია კომისიის წევრი                                    
79 4 ბადრი მექვაბიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 4 მაია მინდიაშვილი კომისიის წევრი                                    
79 4 მარიამ ხოფერია კომისიის წევრი                                    
79 4 ლაშა ფანჩულიძე მოადგილე                                          

79 5 ნაირა აკობია კომისიის თავმჯდომარე                              
79 5 თამილა გაბაიძე კომისიის მდივანი                                  
79 5 შოთა გაბრუშიძე კომისიის წევრი                                    
79 5 ხათუნა შარაძე კომისიის წევრი                                    
79 5 ქეთევან ნემსაძე კომისიის წევრი                                    
79 5 ლამზირა დეკანაძე კომისიის წევრი                                    



79 5 თამარ ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    
79 5 თამთა მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
79 5 ნონა გაბაიძე კომისიის წევრი                                    
79 5 ნაზი დუაძე კომისიის წევრი                                    
79 5 ნელი ზაქრაძე კომისიის წევრი                                    
79 5 თეონა ჭოლოკავა კომისიის წევრი                                    
79 5 ხათუნა გამყრელიძე მოადგილე                                          

79 6 ნინო თალაკვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 6 მაგდანა ყაჭეიშვილი კომისიის მდივანი                                  
79 6 ბექა ქაჯაია კომისიის წევრი                                    
79 6 თინათინ თუაშვილი კომისიის წევრი                                    
79 6 მელანია ჟღენტი კომისიის წევრი                                    

79 6 ნაზიბროლა სვანიძე კომისიის წევრი                                    
79 6 ნინო გვაზავა კომისიის წევრი                                    
79 6 სოფიო ჩავლეიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 6 შოთა ჯიჯიეშვილი კომისიის წევრი                                    
79 6 გიორგი მუკბანიანი კომისიის წევრი                                    
79 6 ელენე რუსეიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 6 დემურ ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
79 6 მიხეილ თურმანიძე მოადგილე                                          

79 7 ედუარდ ცინცქილაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 7 დარეჯან ონიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
79 7 მანანა რუხაძე კომისიის წევრი                                    
79 7 ქეთევან ჯიბაშვილი კომისიის წევრი                                    
79 7 მარინა ხოჭოლავა კომისიის წევრი                                    
79 7 იამზე მალაზონია კომისიის წევრი                                    
79 7 ნონა ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
79 7 დიანა ჭაღალიძე კომისიის წევრი                                    
79 7 თამაზ ბარამიძე კომისიის წევრი                                    
79 7 მარიამ გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
79 7 შალვა სანაძე კომისიის წევრი                                    
79 7 ინგა სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
79 7 გულნარა ქათამაძე მოადგილე                                          

79 8 მიხეილ კიკაბიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 8 ნონა ნაგერვაძე კომისიის მდივანი                                  



79 8 მზია დავითაძე კომისიის წევრი                                    
79 8 თეიმურაზ ხოშტარია კომისიის წევრი                                    
79 8 ილონა კაზარიან კომისიის წევრი                                    
79 8 ნიკა ბუაძე კომისიის წევრი                                    
79 8 ნინო მუხაშავრია კომისიის წევრი                                    
79 8 ნანი ვერულიძე კომისიის წევრი                                    
79 8 ლედი მესხიძე კომისიის წევრი                                    
79 8 ლენა ჩიკაშუა კომისიის წევრი                                    
79 8 თინათინ ციცხვაია კომისიის წევრი                                    
79 8 ნათია ხინკილაძე კომისიის წევრი                                    
79 8 ნანა დოლიძე მოადგილე                                          

79 9 ლალი ალასანია კომისიის თავმჯდომარე                              
79 9 ნაირა ბახია კომისიის მდივანი                                  
79 9 თამუნა აშლარბა კომისიის წევრი                                    
79 9 თეა მუხაშავრია კომისიის წევრი                                    
79 9 ქეთევან პატარაია კომისიის წევრი                                    
79 9 მაია დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
79 9 ლია გოლიაძე კომისიის წევრი                                    
79 9 ეკატერინე ახალაია კომისიის წევრი                                    
79 9 ლელა აბესაძე კომისიის წევრი                                    
79 9 პაატა ასათიანი კომისიის წევრი                                    
79 9 ლინდა ბაკურიძე კომისიის წევრი                                    
79 9 მერი ჯიჯავაძე კომისიის წევრი                                    
79 9 ლამარა კენჭაძე მოადგილე                                          

79 10 მანანა ქობულაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 10 თინა კილაძე კომისიის მდივანი                                  
79 10 ლევან თებიძე კომისიის წევრი                                    
79 10 მამუკა დარჩია კომისიის წევრი                                    
79 10 რუსუდან ქიქავა კომისიის წევრი                                    
79 10 მედეა ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
79 10 მარინე ფირცხალაიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 10 იამზე ნაცვლიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 10 ჯამილა მამუჭაძე კომისიის წევრი                                    

79 10 ალექსანდრე მელია კომისიის წევრი                                    
79 10 ქეთევან სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
79 10 ნინო ჩხარტიშვილი კომისიის წევრი                                    



79 10 ქეთევან პატარაია მოადგილე                                          

79 11 ნათია გეგიაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 11 რუსუდან ყურშუბაძე კომისიის მდივანი                                  
79 11 ნარგიზ თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
79 11 მაკა ბაჯელიძე კომისიის წევრი                                    
79 11 თინათინ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
79 11 რამაზ ვარშანიძე კომისიის წევრი                                    
79 11 რუსუდან ზარნაძე კომისიის წევრი                                    
79 11 არჩილ ნაგერვაძე კომისიის წევრი                                    
79 11 ინგა გაბაიძე კომისიის წევრი                                    
79 11 ეკატერინე გელენიძე კომისიის წევრი                                    
79 11 ინგა ვაშალომიძე კომისიის წევრი                                    
79 11 ნარგიზ მაკარაძე კომისიის წევრი                                    
79 11 ნიკა ფახურიძე მოადგილე                                          

79 12 სოფიო ხოჯავა კომისიის თავმჯდომარე                              
79 12 სალომე ჭანუყვაძე კომისიის მდივანი                                  
79 12 ივანე წერეთელი კომისიის წევრი                                    
79 12 ლელა კვაჭანტირაძე კომისიის წევრი                                    
79 12 გიორგი რუხაძე კომისიის წევრი                                    
79 12 ნუგზარ შავლიძე კომისიის წევრი                                    
79 12 გელა კაჭარავა კომისიის წევრი                                    
79 12 ქეთევან შველიძე კომისიის წევრი                                    
79 12 იზოლდა ვაჩეიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 12 თამთა ვერულიძე კომისიის წევრი                                    
79 12 სოფო ინაიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 12 ნინო მახაჭაძე კომისიის წევრი                                    
79 12 რუსუდან სირაბიძე მოადგილე                                          

79 13 იმედა შარაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 13 ნათელა სოლომონიძე კომისიის მდივანი                                  
79 13 ალეკო კუტუბიძე კომისიის წევრი                                    
79 13 დავით ბაციკაძე კომისიის წევრი                                    
79 13 მაია კილტავა კომისიის წევრი                                    
79 13 ლუიზა ბარამიძე კომისიის წევრი                                    
79 13 სოფიკო თოქმაჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 13 გოჩა ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
79 13 დარიკო დიასამიძე კომისიის წევრი                                    



79 13 შორენა მახარაძე კომისიის წევრი                                    
79 13 რუსუდან ქემხაძე კომისიის წევრი                                    
79 13 ლია ჯიბუტი კომისიის წევრი                                    
79 13 ირმა გოგოტიშვილი მოადგილე                                          

79 14 მარინე მახარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 14 თამილა შარაბიძე კომისიის მდივანი                                  
79 14 ბორის ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
79 14 ნონა აბესაძე კომისიის წევრი                                    
79 14 აიშე გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
79 14 მერაბ მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    
79 14 ანა ღლონტი კომისიის წევრი                                    
79 14 მარინა ბარამიძე კომისიის წევრი                                    
79 14 ნინო ბერაძე კომისიის წევრი                                    
79 14 მირანდა ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
79 14 ვლადიმერ შენგელია კომისიის წევრი                                    
79 14 გურანდა ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
79 14 ირმა კონცელიძე მოადგილე                                          

79 15 ირინე ჩხაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 15 ნათია სიხარულიძე კომისიის მდივანი                                  
79 15 ჯულიეტა გორგილაძე კომისიის წევრი                                    
79 15 ნონა ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    
79 15 ეკატერინე ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    
79 15 გოჩა გოლომანიძე კომისიის წევრი                                    
79 15 ნოდარი დოლიძე კომისიის წევრი                                    
79 15 ელენე ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
79 15 ამირან მაკარაძე კომისიის წევრი                                    
79 15 ნათია გურეშიძე კომისიის წევრი                                    
79 15 გიორგი ლეჟავა კომისიის წევრი                                    
79 15 ინგა ქიმუცაძე კომისიის წევრი                                    
79 15 დავით გოცირიძე მოადგილე                                          

79 16 არმაზ ბახტაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 16 ნონა ცეცხლაძე კომისიის მდივანი                                  
79 16 ნინო თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
79 16 ინგა გორგილაძე კომისიის წევრი                                    
79 16 მანანა ქათამიძე კომისიის წევრი                                    
79 16 სოფიკო ჯაიანი კომისიის წევრი                                    



79 16 ზაირა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
79 16 ქეთევან დევიძე კომისიის წევრი                                    
79 16 იზაბელა გუნია კომისიის წევრი                                    
79 16 ლელა კობალაძე კომისიის წევრი                                    
79 16 ნინო მამულაძე კომისიის წევრი                                    
79 16 ციალა მახარაძე კომისიის წევრი                                    
79 16 მარინე ნოღაიდელი მოადგილე                                          

79 17 ნინო გოგიტიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 17 ელზა აგირბა კომისიის მდივანი                                  
79 17 ნატო ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    
79 17 თამარ შავიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 17 სოფიო ჯაში კომისიის წევრი                                    
79 17 ნიკა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 17 შორენა შაქარაძე კომისიის წევრი                                    
79 17 მალხაზ თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
79 17 მალხაზ კოპლატაძე კომისიის წევრი                                    
79 17 ეკატერინე ქემხაძე კომისიის წევრი                                    
79 17 თეა ჩიჩუა კომისიის წევრი                                    
79 17 ნონა ცხვარაძე კომისიის წევრი                                    
79 17 დავით დვალიშვილი მოადგილე                                          

79 18 ჯიმშერ ხალვაში კომისიის თავმჯდომარე                              
79 18 მირზა ოსანაძე კომისიის მდივანი                                  
79 18 ლიანა მგელაძე კომისიის წევრი                                    
79 18 ბეგლარ ვარშანიძე კომისიის წევრი                                    
79 18 ჯუმბერ ტეტემაძე კომისიის წევრი                                    
79 18 მანარ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
79 18 დავით ჟღენტი კომისიის წევრი                                    
79 18 ნატალია დათიაშვილი კომისიის წევრი                                    
79 18 ნონა ეზიაშვილი კომისიის წევრი                                    
79 18 რუსუდან ქუნთელია კომისიის წევრი                                    
79 18 ლალი შუბლაძე კომისიის წევრი                                    
79 18 ჯონი ხვადაგიანი კომისიის წევრი                                    
79 18 ირმა ბერიძე მოადგილე                                          

79 19 მზია შერვაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              

79 19 ლალა ქუნთელია-ტალიკაძე კომისიის მდივანი                                  



79 19 ეკატერინე კვაჭაძე კომისიის წევრი                                    
79 19 მაია ლომინაძე კომისიის წევრი                                    
79 19 ბადრი პაქსაძე კომისიის წევრი                                    
79 19 ირინა თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
79 19 მანუჩარ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
79 19 ვახტანგ გორდელაძე კომისიის წევრი                                    
79 19 თინა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 19 ვერა თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
79 19 მარიზა თებიძე კომისიის წევრი                                    
79 19 ზინაიდა ჭახნაკია მოადგილე                                          

79 20 ფატმან ვარშანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 20 ნონა ავჯიშვილი კომისიის მდივანი                                  
79 20 მალვინა შარაშიძე კომისიის წევრი                                    
79 20 შორენა იაკობაძე კომისიის წევრი                                    
79 20 მაია მჟავია კომისიის წევრი                                    
79 20 ენვერ ნაგერვაძე კომისიის წევრი                                    
79 20 ფატი დუაძე კომისიის წევრი                                    
79 20 თამარ ტალახაძე კომისიის წევრი                                    
79 20 თეონა გაბაიძე კომისიის წევრი                                    
79 20 გალაქტიონ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
79 20 თამარ მალაყმაძე კომისიის წევრი                                    
79 20 მარინა შარაძე კომისიის წევრი                                    
79 20 დავით ხიმშიაშვილი მოადგილე                                          

79 21 თეიმურაზ კონცელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 21 ნანა ნაფეტვარიძე კომისიის მდივანი                                  
79 21 ნინო მაჩიტაძე კომისიის წევრი                                    
79 21 ანა დავითაძე კომისიის წევრი                                    
79 21 ზურაბ ჯორბენაძე კომისიის წევრი                                    
79 21 რუსლან ბარამიძე კომისიის წევრი                                    
79 21 ხათუნა ხოროიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 21 ინდირა საფარიძე კომისიის წევრი                                    
79 21 ზეინაბ კოხრეიძე კომისიის წევრი                                    
79 21 სოფიკო საფარიძე კომისიის წევრი                                    
79 21 ნათელა ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    
79 21 ქეთევან ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    
79 21 მალვინა შუშანიძე მოადგილე                                          



79 22 ნოდარ ბარამიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 22 ხათუნა შერვაშიძე კომისიის მდივანი                                  
79 22 მამუკა შარაშიძე კომისიის წევრი                                    
79 22 მაია ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
79 22 ნათია სოლომონიძე კომისიის წევრი                                    
79 22 მაყვალა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 22 ინგა მირზოევი კომისიის წევრი                                    
79 22 ირინე გერძაძე კომისიის წევრი                                    
79 22 მუხამედ გოგოლიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 22 ნინო სალაძე კომისიის წევრი                                    
79 22 ინგა სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
79 22 ცირა ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
79 22 გიორგი გოგიტიძე მოადგილე                                          

79 23 ომარ ფუტკარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 23 ნინო პატარაია კომისიის მდივანი                                  
79 23 ლამარა დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
79 23 ლიანა კეკელიძე კომისიის წევრი                                    
79 23 ნატო ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
79 23 ავთანდილ საფარიძე კომისიის წევრი                                    
79 23 მზია კონცელიძე კომისიის წევრი                                    
79 23 ნათელა შოთაძე კომისიის წევრი                                    
79 23 იოსებ ტარიელაძე კომისიის წევრი                                    
79 23 მარინე მამულაძე კომისიის წევრი                                    
79 23 მაია სამხარაძე კომისიის წევრი                                    
79 23 ზაზა ქედელიძე კომისიის წევრი                                    
79 23 შორენა კირკიტაძე მოადგილე                                          

79 24 თინა ცენტერაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 24 ნანი მახარაძე კომისიის მდივანი                                  
79 24 ჯემალ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
79 24 რუსუდან გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
79 24 ქეთევან პაქსაძე კომისიის წევრი                                    
79 24 დავით ლომიძე კომისიის წევრი                                    
79 24 თეიმურაზ მითაიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 24 ნატალია ბეჟანიძე კომისიის წევრი                                    
79 24 თამრიკო ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 24 ციცინო გვარჯალაძე კომისიის წევრი                                    



79 24 ლენა მახარაძე კომისიის წევრი                                    
79 24 ჯიმშერ მახარაძე კომისიის წევრი                                    
79 24 მანანა ცხომელიძე მოადგილე                                          

79 25 ნანი ბოლქვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 25 ირმა ხოროიშვილი კომისიის მდივანი                                  
79 25 ნინო მოსეშვილი კომისიის წევრი                                    
79 25 რუსუდან ქარჩავა კომისიის წევრი                                    
79 25 ნადია ჩოგაძე-პაქსაძე კომისიის წევრი                                    
79 25 ლევან დავითაძე კომისიის წევრი                                    
79 25 ნესტან ტაკიძე კომისიის წევრი                                    
79 25 ირაკლი ძნელაძე კომისიის წევრი                                    
79 25 მურად ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
79 25 ბელა თოფურია-წვერავა კომისიის წევრი                                    
79 25 ინგა ქამაშიძე კომისიის წევრი                                    
79 25 ხათუნა ხილაძე კომისიის წევრი                                    
79 25 მარინა მამულაძე მოადგილე                                          
79 26 ნუნუ ხოროიშვილი კომისიის მდივანი                                  
79 26 თენგიზ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
79 26 რევაზ ირემაძე კომისიის წევრი                                    
79 26 ლალი ანაკიძე კომისიის წევრი                                    
79 26 თორნიკე სამნიძე კომისიის წევრი                                    
79 26 ლილი ტაკიძე კომისიის წევრი                                    
79 26 ნანა კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
79 26 ლილი ბურჭულაძე კომისიის წევრი                                    
79 26 თეა გელაძე კომისიის წევრი                                    
79 26 ნუკრი დავითაძე კომისიის წევრი                                    
79 26 ნარგიზ კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    
79 26 გოჩა ჭაღალიძე კომისიის წევრი                                    
79 26 მირანდა ცეცხლაძე მოადგილე                                          

79 27 ლალი ტალიკაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 27 ინგა ჩანქსელიანი კომისიის მდივანი                                  
79 27 ნანული თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
79 27 ანა ყუშიტაშვილი კომისიის წევრი                                    
79 27 ფედოს დავითაძე კომისიის წევრი                                    
79 27 ნაიმე დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
79 27 დარეჯან კობეშავიძე კომისიის წევრი                                    
79 27 მაია მახათაძე კომისიის წევრი                                    



79 27 ზურაბ ასათიანი კომისიის წევრი                                    
79 27 ინგა მამულაძე კომისიის წევრი                                    
79 27 ნანა მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    
79 27 ლანა ფაღავა კომისიის წევრი                                    
79 27 გიორგი კაკაბაძე მოადგილე                                          

79 28 დალი მამულაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 28 ნარგულ ხალვაში კომისიის მდივანი                                  
79 28 თეა კუცია კომისიის წევრი                                    
79 28 ნანი ქამაშიძე კომისიის წევრი                                    
79 28 ნანა კახაბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 28 აკაკი ზოიძე კომისიის წევრი                                    
79 28 მაყვალა დავლაძე კომისიის წევრი                                    
79 28 ია ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 28 მედიკო კერესელიძე კომისიის წევრი                                    
79 28 ინგა წულუკიძე კომისიის წევრი                                    
79 28 ნატო ჯვარშეიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 28 შორენა აფხაზავა მოადგილე                                          

79 29 ეთერი გოგიჩაიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
79 29 ნანა ჩხაიძე კომისიის მდივანი                                  
79 29 გიორგი იაკობაძე კომისიის წევრი                                    
79 29 ნათია ვერძაძე კომისიის წევრი                                    
79 29 შორენა მჟავია კომისიის წევრი                                    
79 29 ნანა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 29 თინათინ ჩხარტიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 29 ლია ბერძენიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 29 გურანდა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 29 თამარ იაკობაშვილი კომისიის წევრი                                    
79 29 რუსუდან ქამუშაძე კომისიის წევრი                                    
79 29 მირანდა ხაბაძე კომისიის წევრი                                    
79 29 ზურაბ გიორხელიძე მოადგილე                                          

79 30 თეიმურაზ აფხაზავა კომისიის თავმჯდომარე                              
79 30 ხათუნა ზოიძე კომისიის მდივანი                                  
79 30 ლევან ჯიჯავაძე კომისიის წევრი                                    
79 30 ინგა დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
79 30 თინათინ სოსელია კომისიის წევრი                                    
79 30 ნანა მგელაძე კომისიის წევრი                                    



79 30 გიორგი ჩხარტიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 30 ქეთევან ძნელაძე კომისიის წევრი                                    
79 30 შაქრო გოლომანიძე კომისიის წევრი                                    
79 30 ნუნუ გუჩმანიძე კომისიის წევრი                                    
79 30 ლელა ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
79 30 ლეილა ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
79 30 დავით მამარდაშვილი მოადგილე                                          

79 31 ლეილა დიასამიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 31 ირინე ჯიბლაძე კომისიის მდივანი                                  
79 31 თეა ხალვაში კომისიის წევრი                                    
79 31 ნათია გრიგოლია კომისიის წევრი                                    
79 31 მირანდა ქარდავა კომისიის წევრი                                    
79 31 გივი გორგილაძე კომისიის წევრი                                    
79 31 თეიმურაზ ბურჭულაძე კომისიის წევრი                                    
79 31 მადონა ხაჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 31 გურანდა ცინარიძე კომისიის წევრი                                    
79 31 ნინო აკოპოვა კომისიის წევრი                                    
79 31 ნათია გუმბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 31 ზაზა თელია კომისიის წევრი                                    
79 31 ჯონი ჩახვაძე კომისიის წევრი                                    

79 32 ირაკლი ირემაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 32 თამილა ფაღავა კომისიის მდივანი                                  
79 32 მიხეილ ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
79 32 ქეთევან გაბუნია კომისიის წევრი                                    
79 32 რუსიკო კვირკველია კომისიის წევრი                                    
79 32 თემურ დევაძე კომისიის წევრი                                    
79 32 მედეა მგელაძე კომისიის წევრი                                    
79 32 ნარგიზ დევაძე კომისიის წევრი                                    
79 32 ხათუნა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 32 გუგული გენჯაძე კომისიის წევრი                                    
79 32 თეონა დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
79 32 გურამ მამუჭაძე კომისიის წევრი                                    
79 32 ლამარა კალაძე მოადგილე                                          

79 33 ნუნუ ჭოლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 33 ასმათ ტყეშელაშვილი კომისიის მდივანი                                  
79 33 ლადო ტეტემაძე კომისიის წევრი                                    



79 33 ნინო სმაგინა კომისიის წევრი                                    
79 33 ნინო კახიძე კომისიის წევრი                                    
79 33 ნაზი აბაიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 33 ეთერ თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
79 33 მანუჩარ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
79 33 ლიანა მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    
79 33 ირმა მსუქნიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 33 თამარა შიშკინა კომისიის წევრი                                    
79 33 ნონა ხაზარაძე კომისიის წევრი                                    
79 33 მარინე ლომთათიძე მოადგილე                                          

79 34 ვლასი ხიტირი კომისიის თავმჯდომარე                              
79 34 დალი ახალაია კომისიის მდივანი                                  
79 34 ნანა ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
79 34 თეონა მგელაძე კომისიის წევრი                                    
79 34 ხატია ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
79 34 მაია გოგუაძე კომისიის წევრი                                    
79 34 კახა ხუხუნაიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 34 ირმა ჩოთრაძე კომისიის წევრი                                    
79 34 სოფიო ქათიბა კომისიის წევრი                                    
79 34 ზურაბ ქვარიანი კომისიის წევრი                                    
79 34 მინდია ხუხუნაიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 34 ალიონა ჯიშკარიანი კომისიის წევრი                                    
79 34 ტარიელ მახარაძე მოადგილე                                          

79 35 ნინო კიკნაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 35 ნატალია კეჭეხმაძე კომისიის მდივანი                                  
79 35 ნინო გუჩმანიძე კომისიის წევრი                                    
79 35 ნინო ვანილიში კომისიის წევრი                                    
79 35 ზებურ დეკანაძე კომისიის წევრი                                    
79 35 ნინო ბაგრატიონი კომისიის წევრი                                    
79 35 თამილა ბერაძე კომისიის წევრი                                    
79 35 ირაკლი თოდუა კომისიის წევრი                                    
79 35 ქეთევან დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
79 35 ნატო ლაკია კომისიის წევრი                                    
79 35 გოჩა ლაღიძე კომისიის წევრი                                    
79 35 გურამ მგელაძე კომისიის წევრი                                    
79 35 ნანა ბირკაია მოადგილე                                          



79 36 გულნაზ ფარტენაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 36 გულნარა ზაქარაძე კომისიის მდივანი                                  
79 36 ირინე თავბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 36 მანანა სვანიძე კომისიის წევრი                                    
79 36 ნარგიზ გორგაძე კომისიის წევრი                                    
79 36 მამუკა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 36 ლალი თურაძე კომისიის წევრი                                    
79 36 ნათელა პაიჭაძე კომისიის წევრი                                    
79 36 მერი კოპლატაძე კომისიის წევრი                                    
79 36 ნატალია კუნჭულია კომისიის წევრი                                    
79 36 მანანა ტყეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    
79 36 ირინე ჭკუასელი კომისიის წევრი                                    
79 36 მაია გოგიშვილი მოადგილე                                          

79 37 გიორგი რუხაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 37 სოფიო ბერიძე კომისიის მდივანი                                  
79 37 ქეთევან გოგუაძე კომისიის წევრი                                    
79 37 მავილე კომახიძე კომისიის წევრი                                    
79 37 ნინო თადუმაძე კომისიის წევრი                                    
79 37 ნინო დევაძე კომისიის წევრი                                    
79 37 მაია ჯიბლაძე კომისიის წევრი                                    
79 37 ირინე ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
79 37 ჯაბა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 37 თამარ გუნთაიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 37 ხათუნა ჭაღალიძე კომისიის წევრი                                    
79 37 გუგული ხალითბა კომისიის წევრი                                    
79 37 ანა დუმბაძე მოადგილე                                          

79 38 ნინო მალაზონია კომისიის თავმჯდომარე                              
79 38 ხათუნა გოგიძე კომისიის მდივანი                                  
79 38 ზვიად დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
79 38 მარინე პატარაია კომისიის წევრი                                    
79 38 ედნარ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
79 38 გიორგი მორჩილაძე კომისიის წევრი                                    
79 38 ქეთევან დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
79 38 მალვინა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 38 მანანა გოგიბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 38 ირმა თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    



79 38 მანანა თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
79 38 მზია გუგუნავა მოადგილე                                          

79 39 მარინე გოგვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 39 თამარი ცანავა კომისიის მდივანი                                  
79 39 მარიკა კუპრეიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 39 ვასილ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
79 39 ლამარა გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
79 39 ლიანა გაგუა კომისიის წევრი                                    
79 39 ლია სანიკიძე კომისიის წევრი                                    
79 39 ნათია გოგიძე კომისიის წევრი                                    
79 39 ნანული ბარაბაძე კომისიის წევრი                                    
79 39 მარინე კეკელიძე კომისიის წევრი                                    
79 39 თეიმურაზ კილაბერია კომისიის წევრი                                    
79 39 სოსო სასანია კომისიის წევრი                                    
79 39 მაია ცინცაძე მოადგილე                                          

79 40 გელა სირაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 40 თამარ გურგენიძე კომისიის მდივანი                                  
79 40 ქეთევან ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
79 40 ამირან ბერძენიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 40 დათო გორგაძე კომისიის წევრი                                    
79 40 თენგიზ საფარიძე კომისიის წევრი                                    
79 40 ია ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
79 40 თამილა ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
79 40 ნარგიზ გუნთაიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 40 ჯემალ საითაძე კომისიის წევრი                                    
79 40 ნანა სურგულაძე კომისიის წევრი                                    
79 40 ზურაბ ყაჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 40 ნანული მელაძე მოადგილე                                          

79 41 ანა ვადაჭკორია კომისიის თავმჯდომარე                              
79 41 ირინე ვადაჭკორია კომისიის მდივანი                                  
79 41 ქეთევან გორგილაძე კომისიის წევრი                                    
79 41 ეკატერინე ფოჩხუა კომისიის წევრი                                    
79 41 ნათია ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
79 41 მალვინა სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
79 41 ლია აბულაძე კომისიის წევრი                                    
79 41 მაგდა მაჭავარიანი კომისიის წევრი                                    



79 41 ნატო ლომაძე კომისიის წევრი                                    
79 41 რუსუდან შენგელია კომისიის წევრი                                    
79 41 ქრისტინა ხიმშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
79 41 ქეთევან ხომერიკი კომისიის წევრი                                    
79 41 თინათინ ძნელაძე მოადგილე                                          

79 42 გივი წულაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 42 ქეთევან დანელია კომისიის მდივანი                                  
79 42 ირინე ბარამიძე-ლიპარტია კომისიის წევრი                                    
79 42 რესან აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
79 42 უჩა დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
79 42 გოგიტა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
79 42 სოსო მახარაძე კომისიის წევრი                                    
79 42 ირმა დოლიძე კომისიის წევრი                                    
79 42 ნაზი გოგუაძე კომისიის წევრი                                    
79 42 ლაურა ვარშანიძე კომისიის წევრი                                    
79 42 ზურაბ ვაჩეიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 42 თეონა სულაბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 42 ნათელა დუმბაძე მოადგილე                                          

79 43 მაყვალა კილასონია კომისიის თავმჯდომარე                              
79 43 ნონა ჟორჟოლიანი კომისიის მდივანი                                  
79 43 ზაალ აბულაძე კომისიის წევრი                                    
79 43 ნონა ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    
79 43 თეა ჩიკიროვი კომისიის წევრი                                    
79 43 ცირა ანთაძე კომისიის წევრი                                    
79 43 მიმოზა ზარქუა კომისიის წევრი                                    
79 43 თეა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
79 43 ჯამბულ მახარაძე კომისიის წევრი                                    
79 43 მარინა კაკალაძე კომისიის წევრი                                    
79 43 ოთარ მახარაძე კომისიის წევრი                                    
79 43 რუსუდან წითელაძე კომისიის წევრი                                    
79 43 ნანული გაბუნია მოადგილე                                          

79 44 გერმან ურუშაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 44 ნუნუ კირჩხელი კომისიის მდივანი                                  
79 44 ნინო დავითაძე კომისიის წევრი                                    
79 44 ლეილა გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
79 44 თამარ ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    



79 44 იზა ანდღულაძე კომისიის წევრი                                    
79 44 ლევან ხოჯაშვილი კომისიის წევრი                                    
79 44 გულნარა დევაძე კომისიის წევრი                                    
79 44 თამარ ბასილაძე კომისიის წევრი                                    
79 44 მამუკა თავდგირიძე კომისიის წევრი                                    
79 44 მირიან თავდგირიძე კომისიის წევრი                                    
79 44 ლაშა კუპრეიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 44 ნათია ვარშანიძე მოადგილე                                          

79 45 ნარგიზ დიასამიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 45 თეონა ჯინჭარაძე კომისიის მდივანი                                  
79 45 დარეჯან ჯაბუა კომისიის წევრი                                    
79 45 ნინო ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
79 45 თამარ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
79 45 როინ გაბაიძე კომისიის წევრი                                    
79 45 დავით აბესლამიძე კომისიის წევრი                                    
79 45 მარინა გეგეჭკორი კომისიის წევრი                                    
79 45 მზია გრიგორიანი კომისიის წევრი                                    
79 45 ნათელა ვაჩეიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 45 ლალი ტრაპაიძე კომისიის წევრი                                    
79 45 თეონა ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
79 45 შორენა ჭაღალიძე მოადგილე                                          

79 46 დავით ფარტენაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 46 მავილე ვაშაყმაძე კომისიის მდივანი                                  
79 46 დალი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 46 მერი ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
79 46 თამარ სოსელია კომისიის წევრი                                    
79 46 თეონა გორგაძე კომისიის წევრი                                    
79 46 მაია ანანიძე კომისიის წევრი                                    
79 46 ეთერი გურგენაძე კომისიის წევრი                                    
79 46 ჯულიეტა აკოპიანი კომისიის წევრი                                    
79 46 ირაკლი კახაბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 46 შორენა კირთაძე კომისიის წევრი                                    
79 46 იამზე სურამელაშვილი კომისიის წევრი                                    
79 46 ასლან ქამაშიძე მოადგილე                                          

79 47 დავით ხალვაში კომისიის თავმჯდომარე                              
79 47 სოფიკო ხოხიაშვილი კომისიის მდივანი                                  



79 47 არჩილ ართმელაძე კომისიის წევრი                                    
79 47 ნუცა ღოღობერიძე კომისიის წევრი                                    
79 47 ირინე ნადირაშვილი კომისიის წევრი                                    
79 47 ლია ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
79 47 რუსუდან კახიანი კომისიის წევრი                                    
79 47 რუსუდან მოწყობილი კომისიის წევრი                                    
79 47 ნარგიზ გუჩმანიძე კომისიის წევრი                                    
79 47 მადონა კეკელიძე კომისიის წევრი                                    
79 47 შორენა ქამადაძე კომისიის წევრი                                    
79 47 ეკა ჩილაჩავა კომისიის წევრი                                    
79 47 ინგა აგირბა მოადგილე                                          

79 48 ხათუნა დიასამიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 48 ნარგიზ ჭაღალიძე კომისიის მდივანი                                  
79 48 ზვიად თოხაძე კომისიის წევრი                                    
79 48 მანანა გივიაშვილი კომისიის წევრი                                    
79 48 ნაირა სამნიძე კომისიის წევრი                                    
79 48 მაია ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
79 48 ია წერეთელი კომისიის წევრი                                    
79 48 თამარ კაკალაძე კომისიის წევრი                                    
79 48 ანნა კეშელავა კომისიის წევრი                                    
79 48 ხათუნა სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
79 48 ავთანდილ ჩიგოგიძე კომისიის წევრი                                    
79 48 ნარგიზ ჩხარტიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 48 ბეგლარ დიასამიძე მოადგილე                                          

79 49 ნინო ცენტერაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 49 ნანა ტყეშელიაძე კომისიის მდივანი                                  
79 49 ნუგზარ თაფლაძე კომისიის წევრი                                    
79 49 ნუკრი ხავშამბა კომისიის წევრი                                    
79 49 თამილა ოქროჯანაშვილი კომისიის წევრი                                    
79 49 სოფიკო გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
79 49 მანანა ქებულაძე კომისიის წევრი                                    
79 49 დიანა ჩარგეიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 49 ნაფიე ზოიძე კომისიის წევრი                                    
79 49 ამირან კაციტაძე კომისიის წევრი                                    
79 49 ინგა ჟღენტი კომისიის წევრი                                    
79 49 ზაირა ვადაჭკორია მოადგილე                                          



79 50 ნანა ზუმბაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 50 ირინე ჩხარტიშვილი კომისიის მდივანი                                  
79 50 მარიკა ხოზრევანიძე კომისიის წევრი                                    
79 50 ლილიანა დოლიძე კომისიის წევრი                                    
79 50 ცაცა სამნიძე კომისიის წევრი                                    
79 50 გია ლემსაძე კომისიის წევრი                                    
79 50 მაია მითაიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 50 თედორე დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
79 50 მირანდა დუაძე კომისიის წევრი                                    
79 50 ლიანა კვირიკაძე კომისიის წევრი                                    
79 50 მაგული მახარაძე კომისიის წევრი                                    
79 50 ლამზირა წილოსანი კომისიის წევრი                                    
79 50 ქეთევან მოქია მოადგილე                                          

79 51 ეთერ ჯორთმენაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 51 ნათია გუნდაძე კომისიის მდივანი                                  
79 51 ქეთევან კუტუბიძე კომისიის წევრი                                    
79 51 გიზო ბოკერია კომისიის წევრი                                    
79 51 მალხაზ ხარაზი კომისიის წევრი                                    
79 51 გუგული მელაძე კომისიის წევრი                                    
79 51 ქეთევან ლომინაძე კომისიის წევრი                                    
79 51 იოსებ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
79 51 ეთერ ანთიძე კომისიის წევრი                                    
79 51 იამზე ბასილაძე კომისიის წევრი                                    
79 51 მანანა დავითაძე კომისიის წევრი                                    
79 51 ნანა მაკალათია მოადგილე                                          

79 52 თამაზ გორგოშაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 52 სოფიკო ბურჭულაძე კომისიის მდივანი                                  
79 52 თორნიკე ხალვაში კომისიის წევრი                                    
79 52 ირინე გათენაძე კომისიის წევრი                                    
79 52 თეონა კახიძე კომისიის წევრი                                    
79 52 ლია ბიბილაშვილი კომისიის წევრი                                    
79 52 ნათია ბურჭულაძე კომისიის წევრი                                    
79 52 ნათია ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 52 მამუკა მუჯირი კომისიის წევრი                                    
79 52 ნინო ნოღაიდელი კომისიის წევრი                                    
79 52 სოფიკო ხარაზი კომისიის წევრი                                    



79 52 კობა ჯოჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 52 ირინე არძენაძე მოადგილე                                          

79 53 გულივერ ცუცხაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
79 53 სალომე აბაშიძე კომისიის მდივანი                                  
79 53 ნუგზარ საგინაძე კომისიის წევრი                                    
79 53 დიანა დარჩია კომისიის წევრი                                    

79 53 ნაზიბროლა დუმბაძე კომისიის წევრი                                    

79 53 ნაზიბროლა მალანია კომისიის წევრი                                    
79 53 ვალერი ბულეიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 53 დიანა ღლონტი კომისიის წევრი                                    
79 53 ქეთინო გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
79 53 ჯულიეტა ნემსაძე კომისიის წევრი                                    
79 53 ბესიკ ჩოლობარგია კომისიის წევრი                                    
79 53 ანიკო ცხადაძე კომისიის წევრი                                    
79 53 ირინე ნოღაიდელი მოადგილე                                          

79 54 ნონა ხუხუნაიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
79 54 გურანდა ფარტენაძე კომისიის მდივანი                                  
79 54 თამთა მამულაძე კომისიის წევრი                                    
79 54 ჟულიეტა ჩიბურდანიძე კომისიის წევრი                                    
79 54 ნიკოლოზ მალაყმაძე კომისიის წევრი                                    
79 54 ნაზი გორგოშაძე კომისიის წევრი                                    
79 54 ხათუნა აბესლამიძე კომისიის წევრი                                    
79 54 თამარ ნიკურაძე კომისიის წევრი                                    
79 54 მაია ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 54 გოგა გუბელაძე კომისიის წევრი                                    
79 54 დავით ლომაძე კომისიის წევრი                                    
79 54 მარინე ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
79 54 მარინე ძაძამია მოადგილე                                          

79 55 გოგი ბასილია კომისიის თავმჯდომარე                              
79 55 ნინო გოგიჩაიშვილი კომისიის მდივანი                                  
79 55 მამუკა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 55 ლია ჭაღალიძე კომისიის წევრი                                    
79 55 თენგიზ ღოღელიანი კომისიის წევრი                                    
79 55 ინგა დავითაძე კომისიის წევრი                                    



79 55 ხათუნა ჩხარტიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 55 თეონა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 55 მაგდალინა გოლიაძე კომისიის წევრი                                    
79 55 მარინა კახაძე კომისიის წევრი                                    
79 55 რუსუდან ლომაძე კომისიის წევრი                                    
79 55 მანანა ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
79 55 თამაზ მურვანიძე მოადგილე                                          

79 56 ვარდენ კიკაბიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 56 თამარ ურუშაძე კომისიის მდივანი                                  
79 56 თამარ ტუღუში კომისიის წევრი                                    
79 56 ლია ღლონტი კომისიის წევრი                                    
79 56 ეკატერინე გუგუშვილი კომისიის წევრი                                    
79 56 მარინა ანანიძე კომისიის წევრი                                    
79 56 ლიანა სალაძე კომისიის წევრი                                    
79 56 თამილა ღლონტი კომისიის წევრი                                    
79 56 ვერა ნაცვლიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 56 ჟუჟუნა შელია კომისიის წევრი                                    
79 56 ნატალია ძიმისტარიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 56 ნარგიზი ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
79 56 ლიანა მოისწრაფიშვილი მოადგილე                                          

79 57 მადონა ტრაპაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 57 თეა ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
79 57 მერაბ ბაციკაძე კომისიის წევრი                                    
79 57 ციური წერეთელი კომისიის წევრი                                    
79 57 ელიკო გელაშვილი კომისიის წევრი                                    
79 57 თამუნა ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
79 57 მანანა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 57 მერაბ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
79 57 რუსუდან ასანიძე კომისიის წევრი                                    
79 57 როენა გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
79 57 მედეა დავითაძე კომისიის წევრი                                    
79 57 ცირა ტაკიძე კომისიის წევრი                                    
79 57 ზაალ ჩიგოგიძე კომისიის წევრი                                    

79 58 რუსუდან რამიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
79 58 იამზე აბაშიძე კომისიის მდივანი                                  
79 58 ნატალია ხანთაძე კომისიის წევრი                                    



79 58 ამირან ვარშანიძე კომისიის წევრი                                    
79 58 ნესტან შაინიძე კომისიის წევრი                                    
79 58 ნანული კომახიძე-დევაძე კომისიის წევრი                                    
79 58 ზაზა დარჩია კომისიის წევრი                                    
79 58 თამთა ინწკირველი კომისიის წევრი                                    
79 58 გიორგი მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    
79 58 ანასტასია სურგულაძე კომისიის წევრი                                    
79 58 ნანა ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
79 58 ლაურა ცენტერაძე კომისიის წევრი                                    
79 58 ხათუნა ბერაძე მოადგილე                                          
79 59 მზევინარ ჩხაიძე კომისიის მდივანი                                  
79 59 ჯუმბერ დეკანაძე კომისიის წევრი                                    
79 59 ხატია ებრალიძე კომისიის წევრი                                    
79 59 ნინო ზოიძე კომისიის წევრი                                    
79 59 ტატიანა დიდებულიძე კომისიის წევრი                                    
79 59 დონარი ტუნაძე კომისიის წევრი                                    
79 59 კახაბერ კახაძე კომისიის წევრი                                    
79 59 რუსუდან გამყრელიძე კომისიის წევრი                                    
79 59 ვაჟა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 59 ნური ნიგალიძე კომისიის წევრი                                    
79 59 ჯაბა ცხადაძე კომისიის წევრი                                    
79 59 ნატო ხმალაძე კომისიის წევრი                                    
79 59 მაია ზოიძე მოადგილე                                          

79 60 მაია ნაგერვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 60 ნინო ჯალაღანია კომისიის მდივანი                                  
79 60 ნინო ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 60 დინერი უგულავა კომისიის წევრი                                    
79 60 ეკატერინე თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
79 60 ლელა სურგულაძე კომისიის წევრი                                    
79 60 ირინა დავითაძე კომისიის წევრი                                    
79 60 ირმა ზარქუა კომისიის წევრი                                    
79 60 მარინე გორგილაძე კომისიის წევრი                                    
79 60 ლალი მგალობლიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 60 ხათუნა ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
79 60 თორნიკე ჯავახაძე კომისიის წევრი                                    
79 60 მარინა ხუნდაძე მოადგილე                                          

79 61 იამზე ფუტკარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              



79 61 დიანა ხაბაძე კომისიის მდივანი                                  
79 61 მზია ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    
79 61 რობერტი სოლომონიძე კომისიის წევრი                                    
79 61 მანანა ხოფერია კომისიის წევრი                                    
79 61 ქეთევან ხიმშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
79 61 გვანცა კერესელიძე კომისიის წევრი                                    
79 61 ლევან შარაშიძე კომისიის წევრი                                    
79 61 ნათელა ბარამიძე კომისიის წევრი                                    
79 61 ირმა გოგუაძე კომისიის წევრი                                    
79 61 ნანა კორძაძე კომისიის წევრი                                    
79 61 ნინო მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    
79 61 ხატია ფაღავა მოადგილე                                          

79 62 რაფიელ კახაბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 62 დიანა მიქელაძე კომისიის მდივანი                                  
79 62 ბიძინა კირთაძე კომისიის წევრი                                    
79 62 მაია სირაძე კომისიის წევრი                                    
79 62 თამილა გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
79 62 რომან გოლომანიძე კომისიის წევრი                                    
79 62 ჯონი ბელთაძე კომისიის წევრი                                    
79 62 დიანა ძნელაძე კომისიის წევრი                                    
79 62 მაია გოგიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 62 ირმა გრიგორიევა კომისიის წევრი                                    
79 62 მზევინარ კილაძე კომისიის წევრი                                    
79 62 ნონა ხმელიძე კომისიის წევრი                                    
79 62 ნატალია მახარაძე მოადგილე                                          

79 63 რამაზ სეფერთელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 63 შორენა კობალავა კომისიის მდივანი                                  
79 63 თეონა ვერძაძე კომისიის წევრი                                    
79 63 ნატალია ძიძიგური კომისიის წევრი                                    
79 63 ეთერ რუხაძე კომისიის წევრი                                    
79 63 ბაგრატ გორგაძე კომისიის წევრი                                    
79 63 თეონა ნუცუბიძე კომისიის წევრი                                    
79 63 თალიკო ღლონტი კომისიის წევრი                                    
79 63 მაია გორგილაძე კომისიის წევრი                                    
79 63 ნადია დავითაძე კომისიის წევრი                                    
79 63 ინგა ლორია კომისიის წევრი                                    
79 63 თალიკო ხინთიბიძე კომისიის წევრი                                    



79 63 თამთა გაჩეჩილაძე მოადგილე                                          

79 64 დავით ღოღელიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
79 64 რუსუდან შალამბერიძე კომისიის მდივანი                                  
79 64 როსტომ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
79 64 მაყვალა სალუქვაძე კომისიის წევრი                                    
79 64 მამია მურვანიძე კომისიის წევრი                                    
79 64 ნარგიზ გორგაძე კომისიის წევრი                                    
79 64 ხათუნა მდინარაძე კომისიის წევრი                                    
79 64 ნანა გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
79 64 ნათია აბესლამიძე კომისიის წევრი                                    
79 64 ინგა გოგილაშვილი კომისიის წევრი                                    
79 64 თამარ დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
79 64 მარინე ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
79 64 ქეთევან კალანდაძე მოადგილე                                          

79 65 მანონა შარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 65 მარიამ გუნდაძე კომისიის მდივანი                                  
79 65 ანა ლახმანიუკი კომისიის წევრი                                    
79 65 ანა გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
79 65 თამილა გორგაძე კომისიის წევრი                                    
79 65 ირაკლი ბერაძე კომისიის წევრი                                    
79 65 ინგა ხოჯაშვილი კომისიის წევრი                                    
79 65 ნინო სალუქვაძე კომისიის წევრი                                    
79 65 თეა გუნდაძე კომისიის წევრი                                    
79 65 ილია ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
79 65 ნათია ქევხიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 65 ნათია ბანძელაძე მოადგილე                                          

79 66 ალექსანდრე დეისაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 66 ნანა ანთაძე კომისიის მდივანი                                  
79 66 ეკატერინე ზარია კომისიის წევრი                                    
79 66 მარიანა ხოშტარია კომისიის წევრი                                    
79 66 ლევანი ალანია კომისიის წევრი                                    
79 66 უმიან გერძაძე კომისიის წევრი                                    
79 66 ნატალია დავითაძე კომისიის წევრი                                    
79 66 მზია ცერცვაძე კომისიის წევრი                                    
79 66 დავით კობალაძე კომისიის წევრი                                    
79 66 ირაკლი კომახიძე კომისიის წევრი                                    



79 66 ლევან ტუღუში კომისიის წევრი                                    
79 66 ნელი ხოფერია კომისიის წევრი                                    
79 66 ხათუნა ქინქლაძე მოადგილე                                          

79 67 ბადრი სურმანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 67 ინგა ჩიჩუა კომისიის მდივანი                                  
79 67 მანუჩარ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
79 67 ნინო გაბაიძე კომისიის წევრი                                    
79 67 ჯუმბერ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
79 67 ოლეგ გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
79 67 მალხაზ მანჯგალაძე კომისიის წევრი                                    
79 67 ირმა სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
79 67 ინდირა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 67 ნინო დოლიძე კომისიის წევრი                                    
79 67 მზია თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
79 67 გულნარა მახარაძე კომისიის წევრი                                    
79 67 მაია კუნჭულია მოადგილე                                          

79 68 გენადი წულუკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 68 დინარა კობიძე კომისიის მდივანი                                  
79 68 თამაზ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
79 68 ნათია ბარამიძე კომისიის წევრი                                    
79 68 ლელა ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
79 68 სულხან ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
79 68 გურამ სვანიძე კომისიის წევრი                                    
79 68 შორენა ჭაღალიძე კომისიის წევრი                                    
79 68 ნინო ანანიძე კომისიის წევრი                                    
79 68 ნანა გაბისონია კომისიის წევრი                                    
79 68 ნათია გოგუაძე კომისიის წევრი                                    
79 68 ნინო თოფურიძე კომისიის წევრი                                    
79 68 დავით ჯაბუა მოადგილე                                          

79 69 ქეთევან თურმანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 69 მირანდა ბერიძე კომისიის მდივანი                                  
79 69 ქეთევან ფეტელავა კომისიის წევრი                                    
79 69 ნანა ქაჯაია კომისიის წევრი                                    
79 69 ასმათ დევაძე კომისიის წევრი                                    
79 69 თამარ დევაძე-ხაბაზი კომისიის წევრი                                    
79 69 ეკატერინე მიქელაძე კომისიის წევრი                                    



79 69 ლალი ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    
79 69 გურანდა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 69 ომარ დავითაძე კომისიის წევრი                                    
79 69 თამილა ქათიბა კომისიის წევრი                                    
79 69 ალი ხოროიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 69 მეგი ჭანიძე მოადგილე                                          

79 70 ამირან ბოლქვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 70 თინათინ დავითაძე კომისიის მდივანი                                  
79 70 ირაკლი დოლიძე კომისიის წევრი                                    
79 70 მერაბ ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 70 ალიკო ზოიძე კომისიის წევრი                                    
79 70 მზევინარ გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
79 70 გუგული აბუსერიძე კომისიის წევრი                                    
79 70 მარეხი მგელაძე კომისიის წევრი                                    
79 70 ჯეინმარ დეისაძე კომისიის წევრი                                    
79 70 ნანა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
79 70 დამილი ცხადაძე კომისიის წევრი                                    
79 70 ოთარ ჭყონია კომისიის წევრი                                    
79 70 ნანი ბერიძე მოადგილე                                          

79 71 მურმან გორგოშაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 71 ქეთევან ჯოგლიძე კომისიის მდივანი                                  
79 71 ნინო ხანთაძე კომისიის წევრი                                    
79 71 თამილა შაინიძე კომისიის წევრი                                    
79 71 გიორგი ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
79 71 ხათუნა გორგაძე კომისიის წევრი                                    
79 71 ნინა მგელაძე კომისიის წევრი                                    
79 71 გიორგი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 71 ნანა ხახუტაიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 71 ნინო კუნჭულია კომისიის წევრი                                    
79 71 ქეთევან ქიქავა კომისიის წევრი                                    
79 71 მაია ხუხუნაიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 71 ხათუნა მალანია მოადგილე                                          

79 72 გუგული ქოქოლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 72 ქეთევან ზოიძე კომისიის მდივანი                                  
79 72 გიორგი დოლიძე კომისიის წევრი                                    
79 72 მანანა კავთელაძე კომისიის წევრი                                    



79 72 ნატო სამნიძე კომისიის წევრი                                    
79 72 ლევან სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
79 72 მაია ბლადაძე კომისიის წევრი                                    
79 72 ირინე გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
79 72 ნინო გორგილაძე კომისიის წევრი                                    
79 72 მაია თავაძე კომისიის წევრი                                    
79 72 ჯულიეტა კესიან კომისიის წევრი                                    
79 72 ნათია ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    
79 72 ია გორჯელაძე მოადგილე                                          

79 73 ჯემალ პატარიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 73 თეონა ვარშანიძე კომისიის მდივანი                                  
79 73 კახაბერ გოგუაძე კომისიის წევრი                                    
79 73 ნინო ურუშაძე კომისიის წევრი                                    
79 73 საბრი ბრუნჯაძე კომისიის წევრი                                    
79 73 ლია წერეთელი კომისიის წევრი                                    
79 73 მანონი მეფარიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 73 ლალი კვაჭაძე კომისიის წევრი                                    
79 73 ზვიად აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
79 73 ზურაბ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 73 თეიმურაზ კირთაძე კომისიის წევრი                                    
79 73 ნატო მშვიდობაძე კომისიის წევრი                                    
79 73 ზია ქარცივაძე მოადგილე                                          

79 74 ხათუნა ჯინჭარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 74 ლალი კეშელავა კომისიის მდივანი                                  
79 74 ნინო გალოგრე კომისიის წევრი                                    
79 74 შორენა ქედელიძე კომისიის წევრი                                    
79 74 მაია სამნიძე კომისიის წევრი                                    
79 74 დილარა ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
79 74 ჟულიეტა ხობუა კომისიის წევრი                                    
79 74 მაია მეფარიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 74 თეა გოგოტიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 74 მანონი გუჩმანიძე კომისიის წევრი                                    
79 74 ინგა კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
79 74 თინათინ ტყეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    
79 74 ჟალე ნაკაშიძე მოადგილე                                          

79 75 თეონა სურმანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              



79 75 ნინო ვაჩეიშვილი კომისიის მდივანი                                  
79 75 გია ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
79 75 მაია დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
79 75 ვარდო დევაძე კომისიის წევრი                                    
79 75 მაია დევაძე კომისიის წევრი                                    
79 75 მალვინა შარაშიძე კომისიის წევრი                                    
79 75 თამარ თებიძე კომისიის წევრი                                    
79 75 ნაირა გორჯელაძე კომისიის წევრი                                    
79 75 ქეთევან თებიძე კომისიის წევრი                                    
79 75 ჟუჟუნა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
79 75 ირაკლი სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
79 75 რუსუდან ზაქარაძე მოადგილე                                          

79 76 ზაზა გორგილაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 76 ხათუნა გოგუაძე კომისიის მდივანი                                  
79 76 ნათია თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
79 76 ნათია დავითაძე კომისიის წევრი                                    
79 76 ქეთევან ზოიძე კომისიის წევრი                                    
79 76 მამუკა დგვეფაძე კომისიის წევრი                                    
79 76 მზევინარ კეჟერაძე კომისიის წევრი                                    
79 76 ნათელა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
79 76 ნაირა კოპლატაძე კომისიის წევრი                                    
79 76 ნანა მალაყმაძე კომისიის წევრი                                    
79 76 ლაშა ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
79 76 თალიკო ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
79 76 ნათია ლიპარტია მოადგილე                                          

79 77 თენგიზ თურმანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 77 ნინო საკანდელიძე კომისიის მდივანი                                  
79 77 ნაირა კონცელიძე კომისიის წევრი                                    
79 77 ნინო თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
79 77 ლენა კილაძე კომისიის წევრი                                    
79 77 მადონა ბარამიძე კომისიის წევრი                                    
79 77 ნანული ნიკოლაიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 77 ირმა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    
79 77 ამირან აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
79 77 ირინე ვართმანიძე კომისიის წევრი                                    
79 77 გიორგი თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
79 77 მერი ჩავლეიშვილი კომისიის წევრი                                    



79 77 ნესტან ყურშუბაძე მოადგილე                                          

79 78 იაშა ჩავლეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
79 78 მირანდა ჯაბნიძე კომისიის მდივანი                                  
79 78 ხატია კონცელიძე კომისიის წევრი                                    
79 78 ლელა ქვრივიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 78 მალხაზ თარგამაძე კომისიის წევრი                                    
79 78 ლალი ყურშუბაძე კომისიის წევრი                                    
79 78 მანანა ვერძაძე კომისიის წევრი                                    
79 78 მალხაზ თებიძე კომისიის წევრი                                    
79 78 ირაკლი ვართმანიძე კომისიის წევრი                                    
79 78 ზაზა მაკარაძე კომისიის წევრი                                    
79 78 ნინო შერვაშიძე კომისიის წევრი                                    
79 78 ლია კახიძე მოადგილე                                          

79 79 სულიკო თურმანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 79 მაია სურმანიძე კომისიის მდივანი                                  
79 79 მანუჩარ ხილაძე კომისიის წევრი                                    
79 79 იმედა მგზავრიძე კომისიის წევრი                                    
79 79 ნინო დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
79 79 ნანა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
79 79 ნონა პაქსაძე კომისიის წევრი                                    
79 79 ზურაბ ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
79 79 ზურაბ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
79 79 გენადი კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    

79 79 ნაზიბროლა ფარსენაძე კომისიის წევრი                                    
79 79 დავით ფაღავა კომისიის წევრი                                    
79 79 ქეთევან გოცირიძე მოადგილე                                          

79 80 დავით აბაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 80 დალი დავითაძე კომისიის მდივანი                                  
79 80 ნინელი ხახუტაიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 80 ოთარ ფაღავა კომისიის წევრი                                    
79 80 ნარგიზ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
79 80 ეკატერინე ჩიკვაიძე კომისიის წევრი                                    
79 80 თამთა ნუცუბიძე კომისიის წევრი                                    
79 80 მედეა ჩხარტიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 80 მაია გოგოძე კომისიის წევრი                                    



79 80 ნათია გუნცაძე კომისიის წევრი                                    
79 80 ანა კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
79 80 ნესტან ჯოხაძე კომისიის წევრი                                    
79 80 ლალი ბერიძე მოადგილე                                          

79 81 ბესიკ დონღვანი კომისიის თავმჯდომარე                              
79 81 ნანული ბოლქვაძე კომისიის მდივანი                                  
79 81 მზევინარ კონცელიძე კომისიის წევრი                                    
79 81 მარიანა აშლარბა კომისიის წევრი                                    
79 81 ემზარ ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
79 81 ნარგული ქამადაძე კომისიის წევრი                                    
79 81 გოგუცა სესაძე კომისიის წევრი                                    
79 81 მაია დევაძე კომისიის წევრი                                    
79 81 ნათია ტარიელაძე კომისიის წევრი                                    
79 81 ია ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 81 ხათუნა გვენეტაძე კომისიის წევრი                                    
79 81 ლელა თევდორაძე კომისიის წევრი                                    
79 81 თენგიზ სირაბიძე მოადგილე                                          

79 82 ზაურ კონცელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 82 ხათუნა ქოქოლაძე კომისიის მდივანი                                  
79 82 მაია ნუმანიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 82 ანტონინა ლაგოშა კომისიის წევრი                                    
79 82 ფატიმა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
79 82 მარინა ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
79 82 იზა აბულაძე კომისიის წევრი                                    
79 82 მამია გუჯაბიძე კომისიის წევრი                                    
79 82 გულნაზ ბასილაძე კომისიის წევრი                                    
79 82 ნონა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 82 ვარდო ვარშანიძე კომისიის წევრი                                    
79 82 ქეთევან ვარშანიძე კომისიის წევრი                                    
79 82 ლიანა ჯაყელი მოადგილე                                          

79 83 მარინა ქათამაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 83 გურამ გათენაძე კომისიის მდივანი                                  
79 83 მანუჩარ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
79 83 ბექა ჯაიანი კომისიის წევრი                                    
79 83 იზა ვარშანიძე კომისიის წევრი                                    
79 83 თამარ საფარიძე კომისიის წევრი                                    



79 83 მარია სავულიდი კომისიის წევრი                                    
79 83 თინათინ საფარიძე კომისიის წევრი                                    
79 83 მანანა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
79 83 სალომე თებიძე კომისიის წევრი                                    
79 83 ნინო კალანდაძე კომისიის წევრი                                    
79 83 გურანდა ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    
79 83 ნიაზ დავითაძე მოადგილე                                          
79 84 მედეა ბოლქვაძე კომისიის მდივანი                                  
79 84 ასმათ ქობულაძე კომისიის წევრი                                    
79 84 ვარდო ხალვაში კომისიის წევრი                                    
79 84 მანანა ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
79 84 ნათელა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
79 84 ხათუნა ლეონიძე კომისიის წევრი                                    
79 84 რომან ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
79 84 ნათია ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
79 84 სოფიკო ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
79 84 ხათუნა თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
79 84 მაია სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
79 84 გია ტაკიძე კომისიის წევრი                                    
79 84 რომან ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    

79 85 შორენა ფარტენაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 85 ლიანა მიქელაძე კომისიის მდივანი                                  
79 85 სულიკო დევაძე კომისიის წევრი                                    
79 85 მაგული დოლიძე კომისიის წევრი                                    
79 85 ნათელა აბულაძე კომისიის წევრი                                    
79 85 შოთა ძირკვაძე კომისიის წევრი                                    
79 85 ჯემალ ჩავლეიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 85 ნინო ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
79 85 თინათინ გოგოლიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 85 ლენა გუნდაძე კომისიის წევრი                                    
79 85 შუქრი დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
79 85 ნაირა თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
79 85 ზურაბ თავართქილაძე მოადგილე                                          

79 86 თეიმურაზ ბოლქვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 86 თალიკო ცინცაძე კომისიის მდივანი                                  
79 86 მარიკა ბარამიძე კომისიის წევრი                                    
79 86 შორენა ბლაგიძე კომისიის წევრი                                    



79 86 ნინო შარაშიძე კომისიის წევრი                                    
79 86 ჯემალ სალაძე კომისიის წევრი                                    
79 86 თეონა კახიძე კომისიის წევრი                                    
79 86 ირმა ვარშანიძე კომისიის წევრი                                    
79 86 თეა ვერძაძე კომისიის წევრი                                    
79 86 ხათუნა ზაქარაძე კომისიის წევრი                                    
79 86 ცინარი შარაბიძე კომისიის წევრი                                    
79 86 თამილა ჯაბნიძე კომისიის წევრი                                    
79 86 მამუკა ფარტენაძე მოადგილე                                          

79 87 ნატალია ფუტკარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 87 ლალი ბერიძე კომისიის მდივანი                                  
79 87 ნანი ჯუმუშაძე კომისიის წევრი                                    
79 87 ხატია გობაძე კომისიის წევრი                                    
79 87 ირმა ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
79 87 თეკლე ბასილაძე კომისიის წევრი                                    
79 87 რევაზ ირემაძე კომისიის წევრი                                    
79 87 ნინო ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
79 87 დალი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 87 მელანო კობალაძე კომისიის წევრი                                    
79 87 შორენა ხიმშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
79 87 მაია ხოზრევანიძე მოადგილე                                          

79 88 ფრიდონ კირკიტაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 88 მარინე დუმბაძე კომისიის მდივანი                                  
79 88 სოფიკო აბჟანდაძე კომისიის წევრი                                    
79 88 რუსუდან ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
79 88 მზიური დევაძე კომისიის წევრი                                    
79 88 მელანო მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
79 88 ინგა დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
79 88 ლელა ვარშანიძე კომისიის წევრი                                    
79 88 ნინო გოგუაძე კომისიის წევრი                                    
79 88 მაია კობალაძე კომისიის წევრი                                    
79 88 ზურაბ ქედელიძე კომისიის წევრი                                    
79 88 იამზე ქედელიძე კომისიის წევრი                                    
79 88 ნათელა წულუკიძე მოადგილე                                          

79 89 ტარიელ თებიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 89 დიანა ბერიძე კომისიის მდივანი                                  



79 89 ეთერ გორგილაძე კომისიის წევრი                                    
79 89 მაია ვარშანიძე კომისიის წევრი                                    
79 89 გულთამზე კონცელიძე კომისიის წევრი                                    
79 89 მამია აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
79 89 მარიამ ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    
79 89 შოთა დევაძე კომისიის წევრი                                    
79 89 ირინე ბასილაძე კომისიის წევრი                                    
79 89 მზია ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
79 89 ბადრი დევაძე კომისიის წევრი                                    
79 89 ნაზი დოლიძე კომისიის წევრი                                    
79 89 გულნარა თურმანიძე მოადგილე                                          

79 90 დავით ჩხეიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 90 მაყვალა კოკობინაძე კომისიის მდივანი                                  
79 90 ნინო გოგოძე კომისიის წევრი                                    
79 90 ნათია კონცელიძე კომისიის წევრი                                    
79 90 გუგული სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
79 90 მირიან გერძაძე კომისიის წევრი                                    
79 90 ნოდარ დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
79 90 ირაკლი თებიძე კომისიის წევრი                                    
79 90 ნონა გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
79 90 მზია ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 90 ახმედ მამულაძე კომისიის წევრი                                    
79 90 მამისა ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    
79 90 ნიგარ ჩიკვაიძე მოადგილე                                          

79 91 გულნარა ნარაკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 91 გულნაზ ნაგერვაძე კომისიის მდივანი                                  
79 91 მაყვალა მგზავრიძე კომისიის წევრი                                    
79 91 ელზა ანთაძე კომისიის წევრი                                    
79 91 გუგული საფარიძე კომისიის წევრი                                    
79 91 ნანი ხაჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 91 მაია მელაძე კომისიის წევრი                                    
79 91 მედეა ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
79 91 დესპინე ბარამიძე კომისიის წევრი                                    
79 91 მეგი ბარამიძე კომისიის წევრი                                    
79 91 მანანა სანაძე კომისიის წევრი                                    
79 91 ფიქრიე ხალვაში-გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
79 91 ლევან თურმანიძე მოადგილე                                          



79 92 ნატო ძნელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 92 ზეინაბ ქოქოლაძე კომისიის მდივანი                                  
79 92 ომარ გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    

79 92 ნაზიბროლა კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    
79 92 ნატო ველიაძე კომისიის წევრი                                    
79 92 მერაბ ოსანაძე კომისიის წევრი                                    
79 92 თამარ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
79 92 გოჩა დავითაძე კომისიის წევრი                                    
79 92 იაშარ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
79 92 ნაზი კუბლაშვილი კომისიის წევრი                                    
79 92 ნადეჟდა ნაკაიძე კომისიის წევრი                                    
79 92 ჯემალ ხალვაში კომისიის წევრი                                    
79 92 ინგა აბუსელიძე მოადგილე                                          

79 93 ჯუმბერ აბულაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 93 ნინო ბერიძე კომისიის მდივანი                                  
79 93 მზია წითელაძე კომისიის წევრი                                    
79 93 ნანა ხალვაში კომისიის წევრი                                    
79 93 ინდირა ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
79 93 ია ლომაძე კომისიის წევრი                                    
79 93 მინდია ნაგერვაძე კომისიის წევრი                                    
79 93 ლაურა ლემსაძე კომისიის წევრი                                    
79 93 თეონა შანიძე კომისიის წევრი                                    
79 93 თეა შარაბიძე კომისიის წევრი                                    
79 93 თამილა ჩოგაძე კომისიის წევრი                                    
79 93 ზვიად ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
79 93 ლაჟვარდ თიკანაძე მოადგილე                                          

79 94 თეონა დუმბაძე კომისიის თავმჯდომარე                              

79 94 ნაზიბროლა ხაბაძე კომისიის მდივანი                                  
79 94 ნატო ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 94 ნანა თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
79 94 გულნაზ ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
79 94 ნატო აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
79 94 ხატია პაქსაძე კომისიის წევრი                                    
79 94 თეონა მგელაძე კომისიის წევრი                                    



79 94 შორენა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 94 ია ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
79 94 გურამ პაქსაძე კომისიის წევრი                                    
79 94 მზევინარ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
79 94 ქემალ ხიმშიაშვილი მოადგილე                                          

79 95 მედიკო კურცხალიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 95 გენადი ნაკაშიძე კომისიის მდივანი                                  
79 95 ხათუნა ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
79 95 ნინო ქაჯაია კომისიის წევრი                                    
79 95 მადლენა გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
79 95 ირმა ქობულაძე კომისიის წევრი                                    
79 95 ირმა მალაყმაძე კომისიის წევრი                                    
79 95 ირაკლი ბასილაძე კომისიის წევრი                                    
79 95 გურანდა ბასილაძე კომისიის წევრი                                    
79 95 ხათუნა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 95 ზვიად შავაძე კომისიის წევრი                                    
79 95 ნინელი ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
79 95 მერაბ დავითაძე მოადგილე                                          

79 96 ვლადიმერ ხოზრევანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 96 ირმა ფაღავა კომისიის მდივანი                                  
79 96 ლევან შაინიძე კომისიის წევრი                                    
79 96 თეონა ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
79 96 ქეთევან ლემონჯავა კომისიის წევრი                                    
79 96 აბესალომ კახაძე კომისიის წევრი                                    
79 96 თენგიზ ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
79 96 ვაჟა დიდიძე კომისიის წევრი                                    
79 96 მზია ზაქარაძე კომისიის წევრი                                    
79 96 ნინო ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
79 96 ნანა ჭაღალიძე კომისიის წევრი                                    
79 96 თამაზ ტარიელაძე მოადგილე                                          

79 97 ანა ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 97 ირაკლი ბაგრატიონი კომისიის მდივანი                                  
79 97 ისაკ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 97 ნარი ზუმბაძე კომისიის წევრი                                    
79 97 ლელა ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
79 97 მზევინარ დიასამიძე კომისიის წევრი                                    



79 97 კოკი კვერნაძე კომისიის წევრი                                    
79 97 ცირა კახაბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 97 ირაკლი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 97 გია ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
79 97 ნინო გათენაძე კომისიის წევრი                                    
79 97 ინდირა ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
79 97 გულნარა მახარაძე მოადგილე                                          

79 98 მანანა თოთლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 98 სოფიო ზოიძე კომისიის მდივანი                                  
79 98 ია ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 98 ხატია კონცელიძე კომისიის წევრი                                    
79 98 გენადი მალაყმაძე კომისიის წევრი                                    
79 98 მანანა თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
79 98 ირაკლი აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
79 98 ნატო ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 98 ირმა ბაგრატიონი კომისიის წევრი                                    
79 98 ნინო ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 98 მზისადარ გოგუაძე კომისიის წევრი                                    
79 98 ნანა კვაჭაძე მოადგილე                                          

79 99 მზევინარ კახიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 99 მზევინარ დევაძე კომისიის მდივანი                                  
79 99 ნარგიზ მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 99 მარიამ რამიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 99 მაგდა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 99 მერაბ მგელაძე კომისიის წევრი                                    
79 99 დავით ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
79 99 თამილა კახიძე კომისიის წევრი                                    
79 99 დალი დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
79 99 მაია თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
79 99 შორენა სალაძე კომისიის წევრი                                    
79 99 მამუკა შავაძე კომისიის წევრი                                    
79 99 მარინა სურმანიძე მოადგილე                                          

79 100 ნუგზარ მახარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 100 დარინა გარგანჯია კომისიის მდივანი                                  
79 100 ნანული ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 100 ანზორ ქედელიძე კომისიის წევრი                                    



79 100 ნანი სამნიძე კომისიის წევრი                                    
79 100 რუსუდან წუწუნავა კომისიის წევრი                                    
79 100 მალვინა ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    
79 100 ვასილ მილორავა კომისიის წევრი                                    
79 100 მაია ბასილაძე კომისიის წევრი                                    
79 100 მაყვალა დოლიძე კომისიის წევრი                                    
79 100 ნუკრი ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
79 100 რევაზ ბუქიძე მოადგილე                                          

79 101 რევაზ ძნელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 101 ჟუჟუნა ვერძაძე კომისიის მდივანი                                  
79 101 ლელა ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    
79 101 ირმა კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
79 101 მარინე შოთაძე კომისიის წევრი                                    
79 101 მადონა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
79 101 გულნარა ჯიჯავაძე კომისიის წევრი                                    
79 101 გელა გრიგოლია კომისიის წევრი                                    
79 101 თამაზ მურადიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 101 თამილა ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    
79 101 ირინე შარაბიძე კომისიის წევრი                                    
79 101 ნინელი შარაბიძე კომისიის წევრი                                    
79 101 ნუნუ კომახიძე მოადგილე                                          

79 102 ლელა კეკელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
79 102 ტარიელ კერძევაძე კომისიის მდივანი                                  
79 102 გიგლა ქარდავა კომისიის წევრი                                    
79 102 ელდარ ხალვაში კომისიის წევრი                                    
79 102 ინეზა ფაჩულია კომისიის წევრი                                    
79 102 მარინა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
79 102 ირინე გაროზაშვილი კომისიის წევრი                                    
79 102 ლაშა ჯანაშია კომისიის წევრი                                    
79 102 ნინო გოლიაძე კომისიის წევრი                                    
79 102 ნუგზარ ვეკუა კომისიის წევრი                                    
79 102 ნესტან ქარცივაძე კომისიის წევრი                                    
79 102 თამაზ ჭკადუა კომისიის წევრი                                    
79 102 ნანა შავიშვილი მოადგილე                                          
79 103 ლელა ფხაკაძე კომისიის მდივანი                                  
79 103 მარინე ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    
79 103 ნინო ბერიძე კომისიის წევრი                                    



79 103 ია ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    
79 103 ნარგიზ ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    
79 103 ია ბედინაძე კომისიის წევრი                                    
79 103 ნინო ლაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
79 103 ლიანა ჭაღალიძე კომისიის წევრი                                    
79 103 ზებურ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
79 103 ცირა მოისწრაფეშვილი კომისიის წევრი                                    
79 103 მზექალა სხილაძე კომისიის წევრი                                    
79 103 რუსუდან ჭაღალიძე კომისიის წევრი                                    

79 104 ნუგზარ სელიმბა კომისიის თავმჯდომარე                              
79 104 მანანა მახარაძე კომისიის მდივანი                                  
79 104 მერი ლორია კომისიის წევრი                                    
79 104 მზია კუჭუხიძე კომისიის წევრი                                    
79 104 მარინე შარაბიძე კომისიის წევრი                                    
79 104 ქეთევან ნაგერვაძე კომისიის წევრი                                    
79 104 შოთა სელიმბა კომისიის წევრი                                    
79 104 რუსუდან ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 104 შორენა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
79 104 მაია ბზიკაძე კომისიის წევრი                                    
79 104 ქეთევან ქარსელაძე კომისიის წევრი                                    
79 104 გრიგოლ ფერაძე მოადგილე                                          

80 1 ზებურ თებიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
80 1 ნაირა გოგიტიძე კომისიის მდივანი                                  
80 1 სოფიო ქებულაძე კომისიის წევრი                                    
80 1 ინეზა გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
80 1 ინგა ანანიძე კომისიის წევრი                                    
80 1 გიორგი გოლომანიძე კომისიის წევრი                                    
80 1 თეონა შარაშიძე კომისიის წევრი                                    
80 1 რეზო ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
80 1 გუგული გათენაძე კომისიის წევრი                                    
80 1 გულნარა დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
80 1 მანანა თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
80 1 დალი ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
80 1 შაქრო გოგიტიძე მოადგილე                                          

80 2 გურანდა კონცელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
80 2 იამზე ბარამიძე კომისიის მდივანი                                  



80 2 არჩილ დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
80 2 ციალა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
80 2 ამირან ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
80 2 ედისონ ჯაყელი კომისიის წევრი                                    
80 2 რამაზ შარაშიძე კომისიის წევრი                                    
80 2 ლელა შერვაშიძე კომისიის წევრი                                    
80 2 თენგიზ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
80 2 ნუნუ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
80 2 რუსუდან გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
80 2 დავით დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
80 2 მაგდა მახარაძე მოადგილე                                          

80 3 ეკატერინე ქაჯაია-კომახიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
80 3 ნაზი დუმბაძე კომისიის მდივანი                                  
80 3 ამირან ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
80 3 რომან ქაჯაია კომისიის წევრი                                    
80 3 ნატო შარაბიძე კომისიის წევრი                                    
80 3 ლია ქაჯაია კომისიის წევრი                                    
80 3 ნინო აბულაძე კომისიის წევრი                                    
80 3 თენგიზ კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    
80 3 რუსუდან ბერიძე კომისიის წევრი                                    
80 3 მარინე ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
80 3 შოთა ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
80 3 ლიანა შერვაშიძე კომისიის წევრი                                    
80 3 ამირან ღონიაძე მოადგილე                                          

80 4 მალხაზ ფარტენაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
80 4 ინდირა შაქარაძე კომისიის მდივანი                                  
80 4 მერაბ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
80 4 გულნარა ვარშანიძე კომისიის წევრი                                    
80 4 ლეილა გორგილაძე კომისიის წევრი                                    
80 4 მარინე საათაშვილი კომისიის წევრი                                    
80 4 ირაკლი თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
80 4 თეა წულუკიძე კომისიის წევრი                                    
80 4 ნადია გათენაძე კომისიის წევრი                                    
80 4 ანჟელა ვაშაყმაძე კომისიის წევრი                                    
80 4 ქემალ სალაძე კომისიის წევრი                                    
80 4 ნათია ხახუტაიშვილი კომისიის წევრი                                    
80 4 ქემალ აბაშიძე მოადგილე                                          



80 5 ლამარა მორთულაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
80 5 ნანა ბარამიძე კომისიის მდივანი                                  
80 5 ზურაბ ანანიძე კომისიის წევრი                                    
80 5 ზაურ ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
80 5 ოთარ ლომინაძე კომისიის წევრი                                    
80 5 ვაჟა ჯაბნიძე კომისიის წევრი                                    
80 5 ნაირა დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
80 5 გენადი ზანაქიძე კომისიის წევრი                                    
80 5 რაინდი ბასილაძე კომისიის წევრი                                    
80 5 მანანა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
80 5 ნატალია დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
80 5 სულიკო ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    
80 5 იბრაიმ დიასამიძე მოადგილე                                          

80 6 მინდია არძენაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
80 6 მაგული დიასამიძე კომისიის მდივანი                                  
80 6 ზვიად არძენაძე კომისიის წევრი                                    
80 6 ცისანა კონცელიძე კომისიის წევრი                                    
80 6 ზებურ ტაკიძე კომისიის წევრი                                    
80 6 ავთანდილ არძენაძე კომისიის წევრი                                    
80 6 ტარიელ არძენაძე კომისიის წევრი                                    
80 6 ლევან არძენაძე კომისიის წევრი                                    
80 6 ბადრი არძენაძე კომისიის წევრი                                    
80 6 მადონა არძენაძე კომისიის წევრი                                    
80 6 სოფიო არძენაძე კომისიის წევრი                                    
80 6 ეკატერინე გაბაიძე კომისიის წევრი                                    
80 6 დავით ავალიანი მოადგილე                                          

80 7 უშანგი კონცელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
80 7 ელზა გოგიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
80 7 ციალა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
80 7 დარიკო არძენაძე კომისიის წევრი                                    
80 7 ლევან ავალიანი კომისიის წევრი                                    
80 7 ზვიად არძენაძე კომისიის წევრი                                    
80 7 გულნაზ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
80 7 ენვერ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
80 7 ნონა ავალიანი კომისიის წევრი                                    
80 7 ილია ბერიძე კომისიის წევრი                                    



80 7 მელექ გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    
80 7 ტარიელ დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
80 7 თეონა გოგიაშვილი მოადგილე                                          

80 8 სელმან ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
80 8 ციური ჭაღალიძე კომისიის მდივანი                                  
80 8 გენადი ბალაძე კომისიის წევრი                                    
80 8 ნინო სირაბიძე კომისიის წევრი                                    
80 8 ცისნამი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
80 8 მაყვალა დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
80 8 ლიანა ჯორთმენაძე კომისიის წევრი                                    
80 8 ელგუჯა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
80 8 თენგიზ ბალაძე კომისიის წევრი                                    
80 8 რამაზ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
80 8 ოთარ ზაქარაძე კომისიის წევრი                                    
80 8 ეთერ ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
80 8 ჯემალ ხარაძე მოადგილე                                          

80 9 დურმიშხან ჩხუბაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
80 9 ნინო ცინცაძე კომისიის მდივანი                                  
80 9 ეგნატე ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
80 9 გულიკო მანველიძე კომისიის წევრი                                    
80 9 იური ტაკიძე კომისიის წევრი                                    
80 9 ჟუჟუნა ზოიძე კომისიის წევრი                                    
80 9 ნოდარ მანველიძე კომისიის წევრი                                    
80 9 მერაბ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
80 9 იამზე დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
80 9 მზიური ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
80 9 ზვიად ხარაძე კომისიის წევრი                                    
80 9 მანანა ხუჯაძე კომისიის წევრი                                    
80 9 თამაზ ჩხუბაძე მოადგილე                                          

80 10 როინ ხარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
80 10 მურმან ზაქარაძე კომისიის მდივანი                                  
80 10 გურამ მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    
80 10 მურად დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
80 10 ემზარ ტაკიძე კომისიის წევრი                                    
80 10 რამინ ტაკიძე კომისიის წევრი                                    
80 10 ციური ქათამაძე კომისიის წევრი                                    



80 10 ალექსანდრე ზაქარაძე კომისიის წევრი                                    
80 10 მარინა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
80 10 ნათელა განდელიძე კომისიის წევრი                                    
80 10 ნუგზარ მახარაძე კომისიის წევრი                                    
80 10 რომან ხარაძე კომისიის წევრი                                    
80 10 გია ბერიძე მოადგილე                                          

80 11 ნანა შარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
80 11 ცირა ჯაბნიძე კომისიის მდივანი                                  
80 11 კობა ჯაბნიძე კომისიის წევრი                                    
80 11 რამაზ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
80 11 მირიან გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
80 11 მალვინა აბულაძე კომისიის წევრი                                    
80 11 თეონა შოთაძე კომისიის წევრი                                    
80 11 ნესტან ბერიძე კომისიის წევრი                                    
80 11 როლანდ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
80 11 გოგიტა გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
80 11 რამაზ ჯაბნიძე კომისიის წევრი                                    
80 11 თამაზ ჩხეიძე მოადგილე                                          

80 12 ოთარ ლორთქიფანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
80 12 ნატო მახაჭაძე კომისიის მდივანი                                  
80 12 ქემალ ტეტემაძე კომისიის წევრი                                    
80 12 შორენა ტაკიძე კომისიის წევრი                                    
80 12 ელზა დევაძე კომისიის წევრი                                    
80 12 მინდია დავითაძე კომისიის წევრი                                    
80 12 სუზანა დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
80 12 მალვინა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
80 12 არჩილ გორგილაძე კომისიის წევრი                                    
80 12 მავილე აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
80 12 თამილა მახაჭაძე კომისიის წევრი                                    
80 12 მერიკო შავაძე კომისიის წევრი                                    
80 12 თამაზ ჩიკვაიძე მოადგილე                                          

80 13 დალი ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
80 13 ირა კონცელიძე კომისიის მდივანი                                  
80 13 მაია დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
80 13 იზა სირაბიძე კომისიის წევრი                                    



80 13 გოჩა გათენაძე კომისიის წევრი                                    
80 13 ზვიად დავითაძე კომისიის წევრი                                    
80 13 მარიანა კონცელიძე კომისიის წევრი                                    
80 13 ნათია გათენაძე კომისიის წევრი                                    
80 13 ლევან ბერიძე კომისიის წევრი                                    
80 13 იმედა გათენაძე კომისიის წევრი                                    
80 13 მაგული გათენაძე კომისიის წევრი                                    
80 13 არჩილ ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    
80 13 რუსლან ბერიძე მოადგილე                                          

80 14 გოჩა დავითაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
80 14 ვლადიმერ საფარიძე კომისიის მდივანი                                  
80 14 სულხან დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
80 14 ფრიდონ კოჩაძე კომისიის წევრი                                    
80 14 ნატო ბერიძე კომისიის წევრი                                    
80 14 მარინა კურცხალიძე კომისიის წევრი                                    
80 14 მანუჩარ კოჩაძე კომისიის წევრი                                    
80 14 თემურ კოჩაძე კომისიის წევრი                                    
80 14 ინდირა ბედინაძე კომისიის წევრი                                    
80 14 ვიოლა საფარიძე კომისიის წევრი                                    
80 14 ლიანა ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
80 14 ხათუნა ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
80 14 რევაზ საფარიძე მოადგილე                                          

80 15 მანუჩარ კახიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
80 15 ლია ტაკიძე კომისიის მდივანი                                  
80 15 მზიანა ბასილაძე კომისიის წევრი                                    
80 15 ციური მოსიძე კომისიის წევრი                                    
80 15 ნონა ვარდმანიძე კომისიის წევრი                                    
80 15 თეონა შარაბიძე კომისიის წევრი                                    
80 15 დავით ნინიძე კომისიის წევრი                                    
80 15 ხათუნა არჟევანიძე კომისიის წევრი                                    
80 15 ლუიზა ბასილაძე კომისიის წევრი                                    
80 15 ჯაბა გოჩაძე კომისიის წევრი                                    
80 15 მამუკა ნინიძე კომისიის წევრი                                    
80 15 ანზორ წულუკიძე კომისიის წევრი                                    
80 15 ია ბედინაძე მოადგილე                                          

80 16 თეა შარაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              



80 16 თინათინ აბაშიძე კომისიის მდივანი                                  
80 16 რემზი ბეჟანიძე კომისიის წევრი                                    
80 16 სალომე კახიძე კომისიის წევრი                                    
80 16 ემზარ ღოღობერიძე კომისიის წევრი                                    
80 16 ნესტან შარაშიძე კომისიის წევრი                                    
80 16 ჰენრი გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
80 16 მადლენა ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
80 16 ლიანა დოლიძე კომისიის წევრი                                    

80 16 ნარგიზ კონცელიძე-გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
80 16 ციცინო საკანდელიძე კომისიის წევრი                                    
80 16 ნადეჟდა ჯაბნიძე კომისიის წევრი                                    
80 16 ლევან ვერძაძე მოადგილე                                          

80 17 სპარტაკ მახარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
80 17 ლენა კახიძე კომისიის მდივანი                                  
80 17 ელდარ სალაძე კომისიის წევრი                                    
80 17 ზაზა კახიძე კომისიის წევრი                                    
80 17 მანუჩარ ზაქარიაძე კომისიის წევრი                                    
80 17 ჩიტო ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
80 17 თამარ შარაბიძე კომისიის წევრი                                    
80 17 გულიკო ზაქარიაძე კომისიის წევრი                                    
80 17 თინათინ დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
80 17 სოფიო კახიძე კომისიის წევრი                                    
80 17 გულნარა სამნიძე კომისიის წევრი                                    
80 17 ირმა შერვაშიძე კომისიის წევრი                                    
80 17 ნანა შაქარაძე მოადგილე                                          

80 18 ოთარ დოლიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
80 18 სოსლან თურმანიძე კომისიის მდივანი                                  
80 18 ამირან შარაძე კომისიის წევრი                                    
80 18 ზვიად ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    
80 18 თალიკო ქობულაძე კომისიის წევრი                                    
80 18 ხუსეინ დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
80 18 რამინ საკანდელიძე კომისიის წევრი                                    
80 18 შორენა თებიძე კომისიის წევრი                                    
80 18 მზია თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
80 18 მერაბ საკანდელიძე კომისიის წევრი                                    
80 18 აკაკი ხალვაში კომისიის წევრი                                    



80 18 ზაურ ხალვაში მოადგილე                                          

80 19 რამაზ თურმანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
80 19 ზებურ ჯიჯავაძე კომისიის მდივანი                                  
80 19 ანზორ თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
80 19 თამარა ტეტემაძე კომისიის წევრი                                    
80 19 ტარიელ ლამპარაძე კომისიის წევრი                                    
80 19 ნაზი დოლიძე კომისიის წევრი                                    
80 19 მურმან თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
80 19 გენადი კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    
80 19 ელდარ თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
80 19 ჯუმბერ თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
80 19 მურმან კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    
80 19 ნარიმან კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    
80 19 ნესტან ბერიძე მოადგილე                                          

80 20 ზვიად გოგიტიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
80 20 ნიაზ შერვაშიძე კომისიის მდივანი                                  
80 20 ნოდარ ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
80 20 ტარიელ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
80 20 მერაბ გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
80 20 მერაბ ბასილაძე კომისიის წევრი                                    
80 20 ემინე ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
80 20 მამული ზოიძე კომისიის წევრი                                    
80 20 რევაზ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
80 20 გურამ შერვაშიძე კომისიის წევრი                                    
80 20 თეიმურაზ შერვაშიძე კომისიის წევრი                                    
80 20 როლანდ დუმბაძე მოადგილე                                          

80 21 დანიელ დუმბაძე კომისიის თავმჯდომარე                              

80 21 ალექსანდრე დუმბაძე კომისიის მდივანი                                  
80 21 ტარიელ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
80 21 ზებურ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
80 21 იმედო დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
80 21 ავთანდილ დავითაძე კომისიის წევრი                                    
80 21 თეონა დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
80 21 ამირან დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
80 21 რამაზ ალიქაძე კომისიის წევრი                                    



80 21 მადონა დავითაძე კომისიის წევრი                                    
80 21 მერაბ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
80 21 უმიან თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
80 21 ზურაბ დუმბაძე მოადგილე                                          

80 22 თამარ სურმანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
80 22 მარიკა ჯიჯავაძე კომისიის მდივანი                                  
80 22 ბეგლარ შავლიძე კომისიის წევრი                                    
80 22 ჯემალ თებიძე კომისიის წევრი                                    
80 22 თამუნა ქადიძე კომისიის წევრი                                    
80 22 გია ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
80 22 ლევან სალაძე კომისიის წევრი                                    
80 22 ბადრი ქადიძე კომისიის წევრი                                    
80 22 მაია დევაძე კომისიის წევრი                                    
80 22 გულნაზ თებიძე კომისიის წევრი                                    
80 22 მერაბ თებიძე კომისიის წევრი                                    
80 22 მარინე ფაღავა კომისიის წევრი                                    
80 22 ნათია თებიძე მოადგილე                                          

80 23 რაულ სალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
80 23 რევაზ წითელაძე კომისიის მდივანი                                  
80 23 მანანა გოგუაძე კომისიის წევრი                                    
80 23 მალხაზ სალაძე კომისიის წევრი                                    
80 23 რევაზ გოგუაძე კომისიის წევრი                                    
80 23 ზურაბ ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    
80 23 აკაკი გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
80 23 მარინე კობალაძე კომისიის წევრი                                    
80 23 იამზე დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
80 23 თეონა თებიძე კომისიის წევრი                                    
80 23 გენადი მახარაძე კომისიის წევრი                                    
80 23 ჯეირან მახარაძე კომისიის წევრი                                    
80 23 ია მახარაძე მოადგილე                                          

80 24 გოჩა დევაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
80 24 მაია დევაძე კომისიის მდივანი                                  
80 24 სულიკო თებიძე კომისიის წევრი                                    
80 24 მურად ჩიკვაიძე კომისიის წევრი                                    
80 24 ნონა ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
80 24 ირაკლი კახიძე კომისიის წევრი                                    



80 24 გიული დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
80 24 ლია დევაძე კომისიის წევრი                                    
80 24 დინარა დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
80 24 ხათუნა დევაძე კომისიის წევრი                                    
80 24 ნუგზარ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
80 24 რევაზ ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    
80 24 ოთარ სურმანიძე მოადგილე                                          

80 25 მაგული ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
80 25 მაია აბუსელიძე კომისიის მდივანი                                  
80 25 მერაბ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
80 25 ნუგზარ ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
80 25 ლია ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
80 25 ვარდო დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
80 25 ლევან დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
80 25 ნოდარ ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
80 25 მერი არძენაძე კომისიის წევრი                                    
80 25 ვლადიმერ დავითაძე კომისიის წევრი                                    
80 25 მანანა დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
80 25 ისმაილ ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
80 25 ბადრი ბოლქვაძე მოადგილე                                          

80 26 ხასან აბაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
80 26 ოთარ გოგიტიძე კომისიის მდივანი                                  
80 26 ჯუმბერ გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
80 26 ლევან ანანიძე კომისიის წევრი                                    
80 26 ედუარდ ანანიძე კომისიის წევრი                                    
80 26 ირმა აბულაძე კომისიის წევრი                                    
80 26 ჯამბულ ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
80 26 ნანა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
80 26 მზიური ანანიძე კომისიის წევრი                                    
80 26 დურსუნ ვასაძე კომისიის წევრი                                    
80 26 ლეილა მამუჭაძე კომისიის წევრი                                    

80 26 ალექსანდრე ქარცივაძე კომისიის წევრი                                    
80 26 ავთანდილ ანანიძე მოადგილე                                          

80 27 თემურ ბოლქვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
80 27 ნიგარი ლორთქიფანიძე კომისიის მდივანი                                  



80 27 რუსლან დავითაძე კომისიის წევრი                                    
80 27 მიხეილ დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
80 27 მერაბ ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
80 27 მურმან ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
80 27 სოფიო ბერიძე კომისიის წევრი                                    
80 27 ნური ბერიძე კომისიის წევრი                                    
80 27 ზურაბ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
80 27 აბდულ ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
80 27 შალვა ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
80 27 ზია თავდგირიძე მოადგილე                                          

80 28 მურად ხალვაში კომისიის თავმჯდომარე                              
80 28 ლია დუმბაძე კომისიის მდივანი                                  
80 28 ემზარ კეკელიძე კომისიის წევრი                                    
80 28 თამთა ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    
80 28 ნური ხალვაში კომისიის წევრი                                    
80 28 მერი კეკელიძე კომისიის წევრი                                    
80 28 რამაზ სანიკიძე კომისიის წევრი                                    
80 28 გია კეკელიძე კომისიის წევრი                                    
80 28 ირაკლი ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
80 28 მერაბ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
80 28 ემზარ დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
80 28 ნოდარ ხალვაში კომისიის წევრი                                    
80 28 მერაბ ბალაძე მოადგილე                                          

80 29 გიორგი ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
80 29 რენარი დავითაძე კომისიის მდივანი                                  
80 29 ავთანდილ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
80 29 დემურ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
80 29 ჯუმბერ ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
80 29 მანანა ბასილაძე კომისიის წევრი                                    
80 29 მირანდა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
80 29 ასმათ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
80 29 ირმა გაბოძე კომისიის წევრი                                    
80 29 ანზორ გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
80 29 შოთა ხალვაში კომისიის წევრი                                    
80 29 ინგა ბერიძე მოადგილე                                          

80 30 შოთა ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              



80 30 ია ბერიძე კომისიის მდივანი                                  
80 30 ვაჟა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
80 30 რომან თედორაძე კომისიის წევრი                                    
80 30 შორენა გორგაძე კომისიის წევრი                                    
80 30 გოჩა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
80 30 რომან ბერიძე კომისიის წევრი                                    
80 30 აკაკი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
80 30 დიანა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
80 30 ნელი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
80 30 რომან ბერიძე კომისიის წევრი                                    
80 30 სოფიო ბერიძე კომისიის წევრი                                    
80 30 გოჩა ლორთქიფანიძე მოადგილე                                          

80 31 ისმაილ აბაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
80 31 ჯემალ ბერიძე კომისიის მდივანი                                  
80 31 ზურაბ გოლომანიძე კომისიის წევრი                                    
80 31 მარინე კონცელიძე კომისიის წევრი                                    
80 31 თამაზ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
80 31 ზაურ გოლომანიძე კომისიის წევრი                                    
80 31 ჯემალ ანანიძე კომისიის წევრი                                    
80 31 ზვიად მამუჭაძე კომისიის წევრი                                    
80 31 ილია ბერიძე კომისიის წევრი                                    
80 31 მადონა გოლომანიძე კომისიის წევრი                                    
80 31 მურმან ზოიძე კომისიის წევრი                                    
80 31 ახმედ ხალვაში კომისიის წევრი                                    
80 31 ლია მიქელაძე მოადგილე                                          

81 1 ილია ქათამაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 1 ხათუნა აფხაზავა კომისიის მდივანი                                  
81 1 ეთერ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
81 1 გიორგი ხარაზი კომისიის წევრი                                    
81 1 ინა ემინაძე კომისიის წევრი                                    
81 1 რუსუდან მგალობლიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 1 მალხაზ პაქსაძე კომისიის წევრი                                    
81 1 თამარ წულუკიძე კომისიის წევრი                                    
81 1 ციური სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
81 1 ნატო აბუსერიძე კომისიის წევრი                                    
81 1 დოდო თხილაიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 1 თამარ შავიშვილი კომისიის წევრი                                    



81 1 მარიამ ცივაძე მოადგილე                                          

81 2 გია გოლიაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 2 ეთერ ხახუტაიშვილი კომისიის მდივანი                                  
81 2 შორენა მამულაიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 2 სულხან ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
81 2 რუსუდან გუნთაიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 2 არჩილ ცენტერაძე კომისიის წევრი                                    
81 2 დარეჯან ხალვაში კომისიის წევრი                                    
81 2 თამუნა მჟავანაძე-ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
81 2 ასმათ გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
81 2 ელზა შარაშანიძე კომისიის წევრი                                    
81 2 ელგუჯა შაქარიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 2 ლელა ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
81 2 ეკა მეგრელიძე მოადგილე                                          

81 3 ირაკლი ტყებუჩავა კომისიის თავმჯდომარე                              
81 3 ნინო ჩხაიძე კომისიის მდივანი                                  
81 3 თემურ დავითაძე კომისიის წევრი                                    
81 3 ლევან ჟღენტი კომისიის წევრი                                    
81 3 მარიკა ხაჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 3 ეკატერინე სალუქვაძე კომისიის წევრი                                    
81 3 დავით ბალაძე კომისიის წევრი                                    
81 3 თეა ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
81 3 თეონა ქათამაძე კომისიის წევრი                                    

81 3 ალექსანდრე მეტრეველი კომისიის წევრი                                    
81 3 ხათუნა რომანაძე კომისიის წევრი                                    
81 3 სოფიო ჯიქურაშვილი კომისიის წევრი                                    
81 3 რუსუდან ოქროპირიძე მოადგილე                                          

81 4 გიორგი დიასამიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 4 მარიკა დათიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
81 4 გიორგი გეგიაძე კომისიის წევრი                                    
81 4 ნინო კახეთელიძე კომისიის წევრი                                    
81 4 ლელა კვირკველია კომისიის წევრი                                    
81 4 სესილი ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
81 4 ხათუნა მესხიძე კომისიის წევრი                                    
81 4 მარეხი ბალაძე კომისიის წევრი                                    



81 4 მაკა ბარაბაძე კომისიის წევრი                                    
81 4 ხათუნა ვერულიძე კომისიის წევრი                                    
81 4 ინეზა ხარაზი კომისიის წევრი                                    
81 4 გული ჯიჯავაძე კომისიის წევრი                                    
81 4 რეზო ხარაზი მოადგილე                                          

81 5 ნანა ჭყონია კომისიის თავმჯდომარე                              
81 5 თინა გუგუნავა კომისიის მდივანი                                  
81 5 თინა ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
81 5 ქეთევან გუჯაბიძე კომისიის წევრი                                    
81 5 ნარგიზ სოლომონიძე კომისიის წევრი                                    
81 5 თეა ხაბაზი კომისიის წევრი                                    
81 5 ლელა ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
81 5 მარინა ჭანკურიძე კომისიის წევრი                                    
81 5 თეონა ვერულიძე კომისიის წევრი                                    
81 5 ვენერა ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
81 5 მანანა ჭანკურიძე კომისიის წევრი                                    
81 5 ნინო ჭყონია კომისიის წევრი                                    
81 5 ვლადიმერ კიღურაძე მოადგილე                                          

81 6 გიუზელ ნიჟარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 6 ხათუნა მოწყობილი კომისიის მდივანი                                  
81 6 მაია მგელაძე კომისიის წევრი                                    
81 6 მზია ზოიძე კომისიის წევრი                                    
81 6 რეზო წულუკიძე კომისიის წევრი                                    
81 6 მაია ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
81 6 მერი მესხიძე კომისიის წევრი                                    
81 6 მანუჩარ წულუკიძე კომისიის წევრი                                    
81 6 ლანდა თხილაიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 6 ნონა მოწყობილი კომისიის წევრი                                    
81 6 მინდია ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
81 6 დარეჯან ცენტერაძე კომისიის წევრი                                    
81 6 მედეა ჯიჯავაძე მოადგილე                                          

81 7 ჯემალ ბოჭორიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
81 7 ნანა კონცელიძე კომისიის მდივანი                                  
81 7 ნანა ყაჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 7 კახა სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
81 7 თათია წულუკიძე კომისიის წევრი                                    



81 7 ინგა ევგენიძე კომისიის წევრი                                    
81 7 ეთერ ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
81 7 რუსუდან ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
81 7 გუგული ევგენიძე კომისიის წევრი                                    
81 7 მარინა ვერულიძე კომისიის წევრი                                    
81 7 ცაცა ურუშაძე კომისიის წევრი                                    
81 7 სოფიო ჯაშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
81 7 ეთერ ცივაძე მოადგილე                                          

81 8 აკაკი ანანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 8 ინეზა ჯინჭარაძე კომისიის მდივანი                                  
81 8 ქეთევან მგელაძე კომისიის წევრი                                    
81 8 ნიკოლოზ სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
81 8 გიგა ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
81 8 ია საგინაძე კომისიის წევრი                                    
81 8 ეკატერინე გოგოლიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 8 თეა გვაზავა კომისიის წევრი                                    
81 8 ხათუნა ანანიძე კომისიის წევრი                                    
81 8 ნინო ევგენიძე კომისიის წევრი                                    
81 8 დალი მეგრელიძე კომისიის წევრი                                    
81 8 ილონა ხინიკაძე კომისიის წევრი                                    
81 8 სოფიო მოწყობილი მოადგილე                                          

81 9 სულხან ნიჟარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 9 ნატო ჯაიანი კომისიის მდივანი                                  
81 9 ბელა გორგილაძე კომისიის წევრი                                    
81 9 ნინო ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
81 9 ასმათ თხილაიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 9 თენგიზ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
81 9 ნოდარ კაკალაძე კომისიის წევრი                                    
81 9 ლეილა ინაიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 9 მანანა დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
81 9 თამილა მელაძე კომისიის წევრი                                    
81 9 თამილა ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
81 9 დიანა ცინცაბაძე კომისიის წევრი                                    
81 9 გელა ფოთელიძე მოადგილე                                          

81 10 ტარიელ ვერულიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 10 თამარ ვერულიძე კომისიის მდივანი                                  



81 10 გიორგი ვერულიძე კომისიის წევრი                                    
81 10 ეთერ მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    
81 10 ნანა ვერულიძე კომისიის წევრი                                    
81 10 გიორგი კონცელიძე კომისიის წევრი                                    
81 10 ირინე ნემსაძე კომისიის წევრი                                    
81 10 ელგუჯა ბლადაძე კომისიის წევრი                                    
81 10 მაია მესხიძე კომისიის წევრი                                    
81 10 მაია ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
81 10 დიანა ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
81 10 ლევანი ჯალაღანია კომისიის წევრი                                    
81 10 ასლან გირითილაძე მოადგილე                                          

81 11 რამაზ ბეჟანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 11 მარინა ჟღენტი კომისიის მდივანი                                  
81 11 იამზე ცალქალამანიძე კომისიის წევრი                                    
81 11 ქეთევან კაიკაციშვილი კომისიის წევრი                                    
81 11 გენადი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
81 11 მარინა ბირიუკოვა კომისიის წევრი                                    
81 11 სერგო ასკურავა კომისიის წევრი                                    
81 11 რევაზ ასამბაძე კომისიის წევრი                                    
81 11 ხათუნა ირემაძე კომისიის წევრი                                    
81 11 ნინო მაჭავარიანი კომისიის წევრი                                    
81 11 ლიანა სებისკვერაძე კომისიის წევრი                                    
81 11 ცისანა ტაკიძე კომისიის წევრი                                    
81 11 ამირან გურაბანიძე მოადგილე                                          

81 12 ხათუნა ჭაღალიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 12 იზოლდა ბერიძე კომისიის მდივანი                                  
81 12 ნაირა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
81 12 ბადრი შაინიძე კომისიის წევრი                                    
81 12 ლალი ლამაზოშვილი კომისიის წევრი                                    
81 12 ვალოდია ბერიძე კომისიის წევრი                                    
81 12 ვიქტორია ფეოდოროვა კომისიის წევრი                                    
81 12 ლევან ბერიძე კომისიის წევრი                                    
81 12 მერი მახარაძე კომისიის წევრი                                    
81 12 როინ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
81 12 მადონა გორგილაძე კომისიის წევრი                                    
81 12 ჟულიეტა სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
81 12 ანზორ ქათამაძე მოადგილე                                          



81 13 შაქრო გოგიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 13 მაყვალა ჩიტუაშვილი კომისიის მდივანი                                  
81 13 სოფიო შერვაშიძე კომისიის წევრი                                    
81 13 ლამზირა შავაძე კომისიის წევრი                                    
81 13 ინდირა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
81 13 ქეთევან ლამპარაძე კომისიის წევრი                                    
81 13 სულხან ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
81 13 ნონა ზოიძე კომისიის წევრი                                    
81 13 ვაჟა ზოიძე კომისიის წევრი                                    
81 13 ინა თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
81 13 გიორგი შავიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 13 ნინო ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
81 13 ციცინო ქათამაძე მოადგილე                                          

81 14 გიორგი ქებულაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 14 რუსუდან ჯაიანი კომისიის მდივანი                                  
81 14 ნათელა გაგუა კომისიის წევრი                                    
81 14 ანა ხვედელიძე კომისიის წევრი                                    
81 14 თამაზ ქარცივაძე კომისიის წევრი                                    
81 14 გელა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
81 14 ნუგზარ ფალავანდიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 14 ლალი გორჯელაძე კომისიის წევრი                                    
81 14 ციური დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
81 14 მაია ლორია კომისიის წევრი                                    
81 14 ნათელა ტაკიძე კომისიის წევრი                                    
81 14 თეა ჯიჯავაძე კომისიის წევრი                                    
81 14 მზია გურგენიძე მოადგილე                                          

81 15 ნუგზარ შარაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 15 ნინო ზოიძე კომისიის მდივანი                                  
81 15 მზევინარ ბაგრატიონი კომისიის წევრი                                    
81 15 თეა ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
81 15 ზაზა კახაძე კომისიის წევრი                                    
81 15 ავთანდილ კობალაძე კომისიის წევრი                                    
81 15 თამარ სარჯველაძე კომისიის წევრი                                    
81 15 მადლენა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
81 15 ქეთინო გორგილაძე კომისიის წევრი                                    
81 15 იამზე დიასამიძე კომისიის წევრი                                    



81 15 ნათელა დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
81 15 ჟუჟუნა ველიაძე კომისიის წევრი                                    
81 15 ნუგზარ გამრეკელიძე მოადგილე                                          

81 16 ქეთევან ზოიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 16 ლია დიასამიძე კომისიის მდივანი                                  
81 16 ნათელა აბუსელიძე კომისიის წევრი                                    
81 16 ხათუნა არძენაძე კომისიის წევრი                                    
81 16 ნანა გორგილაძე კომისიის წევრი                                    
81 16 თეა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
81 16 გოდერძი აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
81 16 ავთანდილ სარჯველაძე კომისიის წევრი                                    
81 16 მზიური სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
81 16 ნინო ველიაძე კომისიის წევრი                                    
81 16 მაია მახარაძე კომისიის წევრი                                    
81 16 ეთერ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
81 16 დავით ქარცივაძე მოადგილე                                          

81 17 ბადრი დავითაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 17 ნონა აბაშიძე კომისიის მდივანი                                  
81 17 მალხაზ დარჩიძე კომისიის წევრი                                    
81 17 თამარ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
81 17 მირზა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
81 17 ზიქრი გოგრაჭაძე კომისიის წევრი                                    
81 17 მერიკო დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
81 17 რომან დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
81 17 მურად დავითაძე კომისიის წევრი                                    
81 17 გურამ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
81 17 რამაზ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
81 17 იამზე მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
81 17 მალხაზ დავითაძე მოადგილე                                          

81 18 ზურაბ ხალვაში კომისიის თავმჯდომარე                              
81 18 მზევინარ გორგილაძე კომისიის მდივანი                                  
81 18 თამაზ ბაგრატიონი კომისიის წევრი                                    
81 18 თამილა დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
81 18 ილია სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
81 18 ზანდა გორგილაძე კომისიის წევრი                                    
81 18 მზია გორგილაძე კომისიის წევრი                                    



81 18 ირმა გორგილაძე კომისიის წევრი                                    
81 18 თამაზ გოგრაჭაძე კომისიის წევრი                                    
81 18 ეკა დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
81 18 ბადრი კონცელიძე კომისიის წევრი                                    
81 18 ნაირა ხასახანოვა კომისიის წევრი                                    
81 18 ნაირა მელაძე მოადგილე                                          

81 19 გია ცეცხლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 19 ნატო ხალვაში კომისიის მდივანი                                  
81 19 თეონა კეკიეიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 19 დავით ხახუტაიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 19 კუკური ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
81 19 ხათუნა ცივაძე კომისიის წევრი                                    
81 19 დარეჯან დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
81 19 მაგული მემარნე კომისიის წევრი                                    
81 19 ჯუმბერ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
81 19 მარინე კეკიეიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 19 იზოლდა ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    
81 19 მარიამ ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    
81 19 სულიკო გირკელიძე მოადგილე                                          

81 20 ილია ჯინჭარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 20 მაყვალა ევგენიძე კომისიის მდივანი                                  
81 20 ჯონი რომანაძე კომისიის წევრი                                    
81 20 ხატია მენაბდე კომისიის წევრი                                    
81 20 ნათელა ანანიძე კომისიის წევრი                                    
81 20 ლავრენტი ანანიძე კომისიის წევრი                                    
81 20 თამაზ ხახუტაიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 20 ლევან ბალაძე კომისიის წევრი                                    
81 20 ირინა გოგუაძე კომისიის წევრი                                    
81 20 გურამ ზოიძე კომისიის წევრი                                    
81 20 მარინა ცნობილაძე კომისიის წევრი                                    
81 20 მაყვალა ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
81 20 გურამ ანანიძე მოადგილე                                          

81 21 ავთანდილ გოგოლიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
81 21 მერაბ მანელიშვილი კომისიის მდივანი                                  
81 21 გურამ ცანავა კომისიის წევრი                                    
81 21 ოთარ ქათამაძე კომისიის წევრი                                    



81 21 თეა კონცელიძე კომისიის წევრი                                    
81 21 ჯემალ კონცელიძე კომისიის წევრი                                    
81 21 გურამ ბეჟანიძე კომისიის წევრი                                    
81 21 ანზორ ბასილაძე კომისიის წევრი                                    
81 21 სალომე გვარიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 21 მელანო კონცელიძე კომისიის წევრი                                    
81 21 შორენა კონცელიძე კომისიის წევრი                                    
81 21 მიხეილ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
81 21 თამაზ მანელიშვილი მოადგილე                                          

81 22 მერაბ დავითაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 22 რევაზ ჯინჭარაძე კომისიის მდივანი                                  
81 22 ნანა ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
81 22 ნინო ბალაძე კომისიის წევრი                                    
81 22 თემურ კაკალაძე კომისიის წევრი                                    
81 22 შორენა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
81 22 იოსებ ბეჟანიძე კომისიის წევრი                                    
81 22 ნათელა ხაბაზი კომისიის წევრი                                    
81 22 ჟუჟუნა გათენაძე კომისიის წევრი                                    
81 22 ავთანდილ ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
81 22 ლეილა ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
81 22 კახი წულუკიძე კომისიის წევრი                                    
81 22 ირაკლი ქათამაძე მოადგილე                                          

81 23 თენგიზ პაპუნაიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
81 23 ავთანდილ გიორგაძე კომისიის მდივანი                                  
81 23 მალხაზ შაინიძე კომისიის წევრი                                    
81 23 ჯილდა გოგმაჩაძე კომისიის წევრი                                    
81 23 მზია გოხიძე კომისიის წევრი                                    
81 23 ლევან მოწყობილი კომისიის წევრი                                    
81 23 ლამზირა ბეჟანიძე კომისიის წევრი                                    
81 23 ნათელა დავითაძე კომისიის წევრი                                    
81 23 თამაზ გოგმაჩაძე კომისიის წევრი                                    
81 23 ნატო ვაშაყმაძე კომისიის წევრი                                    
81 23 ნუგზარ ლაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 23 თინათინ მოწყობილი კომისიის წევრი                                    
81 23 შორენა კალანდაძე მოადგილე                                          

81 24 გივი ცეცხლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              



81 24 ფატი ინაიშვილი კომისიის მდივანი                                  
81 24 ირაკლი ტაკიძე კომისიის წევრი                                    
81 24 ნათია კაკალაძე კომისიის წევრი                                    
81 24 ჯემალ ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
81 24 გიორგი რომანაძე კომისიის წევრი                                    
81 24 ირაკლი ხინიკაძე კომისიის წევრი                                    
81 24 ნათია კასაბიძე კომისიის წევრი                                    
81 24 ილია ზოიძე კომისიის წევრი                                    
81 24 ქეთო მადოიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 24 თამარ სებისკვერაძე კომისიის წევრი                                    
81 24 ნონა ხოზრევანიძე კომისიის წევრი                                    

81 24 ნაზი დიდმანიძე-ქათამაძე მოადგილე                                          

81 25 ნათია გრძელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 25 ნარგიზ მახარაძე კომისიის მდივანი                                  
81 25 გელა მგელაძე კომისიის წევრი                                    
81 25 ქეთევან შარაძე კომისიის წევრი                                    
81 25 ირაკლი ხინიკაძე კომისიის წევრი                                    
81 25 მინდია მეგრელიძე კომისიის წევრი                                    
81 25 ზაირა მგელაძე კომისიის წევრი                                    
81 25 თემურ ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
81 25 ზია ბაუჟაძე კომისიის წევრი                                    
81 25 შოთა ბაუჟაძე კომისიის წევრი                                    
81 25 ლევან ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
81 25 ცისნამი ღლონტი კომისიის წევრი                                    
81 25 რამიზ ბოლქვაძე მოადგილე                                          

81 26 ნათელა ჯაბნიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 26 ქეთინო ნიჟარაძე კომისიის მდივანი                                  
81 26 ჯულიეტა ვერულიძე კომისიის წევრი                                    
81 26 მერაბ ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
81 26 ილია შაქარიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 26 თამარ ბაუჟაძე კომისიის წევრი                                    
81 26 ინგა თხილაიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 26 ინგა კომახიძე კომისიის წევრი                                    
81 26 ნათელა ვერულიძე კომისიის წევრი                                    
81 26 სოფიო ლაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 26 იზოლდა ცენტერაძე კომისიის წევრი                                    



81 26 თამარი ხარაზი კომისიის წევრი                                    
81 26 რომან ვერულიძე მოადგილე                                          

81 27 გოჩა შაქარიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
81 27 თეა ინაიშვილი კომისიის მდივანი                                  
81 27 ოლეგ ღაღაიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 27 მანანა მემარნე კომისიის წევრი                                    
81 27 ანა ჩავლეშვილი კომისიის წევრი                                    
81 27 თამაზი ღაღაიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 27 გოჩა შაქარიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 27 ნათია შაქარიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 27 ლამარა გოლიაძე კომისიის წევრი                                    
81 27 ნატო ღაღაიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 27 თამარ ჩელებაძე კომისიის წევრი                                    
81 27 მალხაზ ცენტერაძე კომისიის წევრი                                    
81 27 დათო ღაღაიშვილი მოადგილე                                          

81 28 ნოდარ ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 28 ჟუჟუნა წულუკიძე კომისიის მდივანი                                  
81 28 ემზარ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
81 28 ნაზი ბექირაძე კომისიის წევრი                                    
81 28 მანუჩარ შაქარიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 28 მაია გორგილაძე კომისიის წევრი                                    
81 28 ნაირა მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    
81 28 დიმიტრი ნაჩაიძე კომისიის წევრი                                    
81 28 ამირან დარჩიძე კომისიის წევრი                                    
81 28 ნოდარ ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
81 28 ნატო ხინიკაძე კომისიის წევრი                                    
81 28 გივი ხოზრევანიძე კომისიის წევრი                                    
81 28 რუსუდან ჩელებაძე მოადგილე                                          

81 29 გია სანიკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 29 ნუკრი ტაკიძე კომისიის მდივანი                                  
81 29 რევაზ ტაკიძე კომისიის წევრი                                    
81 29 მზია რომანაძე კომისიის წევრი                                    
81 29 ჟუჟუნა წულუკიძე კომისიის წევრი                                    
81 29 ნანა ჩავლეიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 29 როლანდ მესხიძე კომისიის წევრი                                    
81 29 მამუკა სანიკიძე კომისიის წევრი                                    



81 29 გელა ბაუჟაძე კომისიის წევრი                                    
81 29 ირინა კონცელიძე კომისიის წევრი                                    
81 29 გია მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    
81 29 თეა ხაბაზი კომისიის წევრი                                    
81 29 დათო ინაიშვილი მოადგილე                                          

81 30 მერაბ წულუკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 30 მაკა ხაჯიშვილი კომისიის მდივანი                                  
81 30 ილია ირემაძე კომისიის წევრი                                    
81 30 მაყვალა ანტოშკინი კომისიის წევრი                                    
81 30 ნატო ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
81 30 მერაბ მესხიძე კომისიის წევრი                                    
81 30 ნანი ნემსაძე კომისიის წევრი                                    
81 30 მარინა ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
81 30 ირინე ირემაძე კომისიის წევრი                                    
81 30 ლევან ოთიაშვილი კომისიის წევრი                                    
81 30 სალომე სარჯველაძე კომისიის წევრი                                    
81 30 რევაზ ცხომელიძე კომისიის წევრი                                    
81 30 მაყვალა ბლადაძე მოადგილე                                          

81 31 სოფიო ცეცხლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 31 გიული ვერულიძე კომისიის მდივანი                                  
81 31 ლია ოთიაშვილი კომისიის წევრი                                    
81 31 მეგი გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
81 31 იზოლდა მენაღარიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 31 ნინო ტაბიძე კომისიის წევრი                                    
81 31 ქრისტინე ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
81 31 დავით გოხიძე კომისიის წევრი                                    
81 31 მადონა გოგმაჩაძე კომისიის წევრი                                    
81 31 ვარდო დავითაძე კომისიის წევრი                                    
81 31 კაკალა მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    
81 31 თემურ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
81 31 თამუნა დადიანი მოადგილე                                          

81 32 მირზა ქათამაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 32 მერი კვესიეიშვილი კომისიის მდივანი                                  
81 32 მაკა რომანაძე კომისიის წევრი                                    
81 32 რევაზ ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
81 32 გივი კალანდარიშვილი კომისიის წევრი                                    



81 32 ზაზა ლაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 32 ლიანა ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
81 32 ჯულიეტა ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
81 32 გიორგი ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
81 32 ინდირა ჩავლეიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 32 ქრისტინე ხაჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 32 მერაბ ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
81 32 მერი ხაჯიშვილი მოადგილე                                          

81 33 თამაზ ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 33 ლეილა თურმანიძე კომისიის მდივანი                                  
81 33 რომან გორჯელაძე კომისიის წევრი                                    
81 33 ასმათ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
81 33 ემზარ ზაქარიაძე კომისიის წევრი                                    
81 33 ჯემალ გორჯელაძე კომისიის წევრი                                    
81 33 მამუკა ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
81 33 გული შავიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 33 ბიძინა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
81 33 ჯემალ კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    
81 33 რუსუდან ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
81 33 ნუგზარ ჯიჯავაძე კომისიის წევრი                                    
81 33 ჟუჟუნა თურმანიძე მოადგილე                                          

81 34 ზებურ აბუსელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 34 ვახტანგ ქათამაძე კომისიის მდივანი                                  
81 34 გურამ კილაძე კომისიის წევრი                                    
81 34 გენადი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
81 34 რამაზ მახარაძე კომისიის წევრი                                    
81 34 გიორგი სითათაშვილი კომისიის წევრი                                    
81 34 ამირან მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
81 34 შალვა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
81 34 ლია მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
81 34 ნარგიზ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
81 34 ინგა ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
81 34 ფრიდონ ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
81 34 სულიკო აბუსერიძე მოადგილე                                          

81 35 ომარ დუმბაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 35 დავით გორგილაძე კომისიის მდივანი                                  



81 35 სულიკო დოლიძე კომისიის წევრი                                    
81 35 ბადრი ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
81 35 ვაჟა კონცელიძე კომისიის წევრი                                    
81 35 ბორის გორჯელაძე კომისიის წევრი                                    
81 35 ვალერიან თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
81 35 მირზა ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
81 35 რევაზ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
81 35 ომარ დევაძე კომისიის წევრი                                    
81 35 იოსებ კონცელიძე კომისიის წევრი                                    
81 35 როლანდ ჭურკვეიძე კომისიის წევრი                                    
81 35 მერაბ დოლიძე მოადგილე                                          

81 36 სოსო მართალიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
81 36 ეკატერინე ოთიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
81 36 ჯუმბერ მართალიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 36 გულნარა ნაკაიძე კომისიის წევრი                                    
81 36 ბესიკ გამარჯობაძე კომისიის წევრი                                    
81 36 ამირან ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
81 36 მანუჩარ ქარცივაძე კომისიის წევრი                                    
81 36 ნატო ზოიძე კომისიის წევრი                                    
81 36 ჯემალ ბერაძე კომისიის წევრი                                    
81 36 რეზო დევრიშაძე კომისიის წევრი                                    
81 36 გურამ მამულაიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 36 თამაზ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
81 36 ლია აბდუშელიძე მოადგილე                                          

81 37 რეზო მჟავანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 37 ავთანდილ ცეცხლაძე კომისიის მდივანი                                  
81 37 რეზო ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
81 37 ალიკო ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
81 37 თამარა კვესიეიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 37 ახმედ ხაჯიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 37 თორნიკე სალუქვაძე კომისიის წევრი                                    
81 37 შორენა ლაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 37 ზვიად ბერაძე კომისიის წევრი                                    
81 37 გურამ კაკალაძე კომისიის წევრი                                    
81 37 ალიბეგ კვესიეიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 37 ოლეგ ლაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 37 ლიანა ცეცხლაძე მოადგილე                                          



81 38 თეა შევარდნაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 38 მანანა ნოღაიდელი კომისიის მდივანი                                  
81 38 რაულ ვერულიძე კომისიის წევრი                                    
81 38 ეკა ბაჯელიძე კომისიის წევრი                                    
81 38 მირზა ინაიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 38 ნინო გოგეშვილი კომისიის წევრი                                    
81 38 ეთერ ქარცივაძე კომისიის წევრი                                    
81 38 ბადრი მაკარაძე კომისიის წევრი                                    
81 38 დალი კენჭაძე კომისიის წევრი                                    
81 38 ნატალია მადოიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 38 დათო ტაკიძე კომისიის წევრი                                    
81 38 ხათუნა ტაკიძე კომისიის წევრი                                    
81 38 გიული ვერულიძე მოადგილე                                          

81 39 ბადრი კახიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 39 ლაშა ხალვაში კომისიის მდივანი                                  
81 39 გელოდი მადოიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 39 მალხაზ კახიძე კომისიის წევრი                                    
81 39 იოსებ ბლადაძე კომისიის წევრი                                    
81 39 კახა კახიძე კომისიის წევრი                                    
81 39 როინ კახიძე კომისიის წევრი                                    
81 39 ნანა ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
81 39 რუსუდან დავითაძე კომისიის წევრი                                    
81 39 ნუგზარ კაიკაციშვილი კომისიის წევრი                                    
81 39 ზაზა კახიძე კომისიის წევრი                                    
81 39 ანზორ მოწყობილი კომისიის წევრი                                    
81 39 ზურაბ ხინიკაძე მოადგილე                                          

81 40 ია მახარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 40 ეკა მოწყობილი კომისიის მდივანი                                  

81 40 დურმიშხან დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
81 40 მზიულ ანთაძე კომისიის წევრი                                    
81 40 ვაჟა ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
81 40 მაია შავიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 40 დარიკო გოგმაჩაძე კომისიის წევრი                                    
81 40 ავთანდილ შევარდნაძე კომისიის წევრი                                    
81 40 ნათია ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    



81 40 ნონა ნემსაძე კომისიის წევრი                                    
81 40 გენადი ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
81 40 ნატო ჩავლეიშვილი კომისიის წევრი                                    

81 40 დურმიშხან შავიშვილი მოადგილე                                          

81 41 გურამ აბაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 41 ირინე ბოლქვაძე კომისიის მდივანი                                  
81 41 ნატო თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
81 41 მარეხი ღავთაძე კომისიის წევრი                                    
81 41 ენვერ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
81 41 ამირან ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
81 41 ნათია ბასილაძე კომისიის წევრი                                    
81 41 ციალა ყურშუბაძე კომისიის წევრი                                    
81 41 ნესტან კონცელიძე კომისიის წევრი                                    
81 41 ინგა რიონიძე კომისიის წევრი                                    
81 41 მერაბ ყურშუბაძე კომისიის წევრი                                    
81 41 ჯემალ ყურშუბაძე კომისიის წევრი                                    
81 41 ნატალია შოთაძე მოადგილე                                          

81 42 ლევან კობალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 42 თამარ კახიძე კომისიის მდივანი                                  
81 42 რომან ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
81 42 ნინო ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
81 42 ედნარ ცინარიძე კომისიის წევრი                                    
81 42 ირმა ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
81 42 მერი შავაძე კომისიის წევრი                                    
81 42 გივი ჭურკვეიძე კომისიის წევრი                                    
81 42 ქეთევან ზოიძე კომისიის წევრი                                    
81 42 მილედი კობალაძე კომისიის წევრი                                    
81 42 გუგული კონცელიძე კომისიის წევრი                                    
81 42 სალომე ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
81 42 ჯემალ ბასილაძე მოადგილე                                          

81 43 რამინ ხინიკაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 43 ლეილა ქათამაძე კომისიის მდივანი                                  
81 43 ვაჟა კვესიეიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 43 ნიკა სანიკიძე კომისიის წევრი                                    
81 43 ნათია ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    



81 43 ლია გიგაური კომისიის წევრი                                    
81 43 ნატო ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
81 43 რუსუდან ხალვაში კომისიის წევრი                                    
81 43 ირმა ბალაძე კომისიის წევრი                                    
81 43 ნატო დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
81 43 მარინა რომანაძე კომისიის წევრი                                    
81 43 ხვიჩა ხალვაში კომისიის წევრი                                    
81 43 ელისო თხილაიშვილი მოადგილე                                          

81 44 ეთერ ჩხაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 44 ნესტან ხინიკაძე კომისიის მდივანი                                  
81 44 გელა დოლიძე კომისიის წევრი                                    
81 44 თათია ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
81 44 მინდია აბულაძე კომისიის წევრი                                    
81 44 მარინა ხინიკაძე კომისიის წევრი                                    
81 44 გივი თხილაიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 44 გია თხილაიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 44 ნაზიკო ბერიძე კომისიის წევრი                                    
81 44 სულხან დავითაძე კომისიის წევრი                                    
81 44 ფატმან კახიძე კომისიის წევრი                                    
81 44 ლეილა ჟორდანია კომისიის წევრი                                    
81 44 ცირა დავითაძე მოადგილე                                          

81 45 თემურ მოწყობილი კომისიის თავმჯდომარე                              
81 45 ხათუნა ირემაძე კომისიის მდივანი                                  
81 45 ვაჟა ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
81 45 იმედა გოლიაძე კომისიის წევრი                                    
81 45 მზია მამულაძე კომისიის წევრი                                    
81 45 ჯიმშერ გოლიაძე კომისიის წევრი                                    
81 45 ბადრი ხახუტაიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 45 აჩიკო ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
81 45 ნევროზ ბაჟუნაიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 45 მამული გოლიაძე კომისიის წევრი                                    
81 45 შორენა შავიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 45 მზია შევარდნაძე კომისიის წევრი                                    
81 45 გურამ ხახუტაიშვილი მოადგილე                                          

81 46 მერაბ ჟორდანია კომისიის თავმჯდომარე                              
81 46 ნინო ქავჯარაძე კომისიის მდივანი                                  



81 46 ქეთევან კონცელიძე კომისიის წევრი                                    
81 46 გოგიტა ვასაძე კომისიის წევრი                                    
81 46 მერაბ გორგილაძე კომისიის წევრი                                    
81 46 ლამზირა ლამპარაძე კომისიის წევრი                                    
81 46 ირაკლი ქავჯარაძე კომისიის წევრი                                    
81 46 ნათელა ხალვაში კომისიის წევრი                                    
81 46 ნანა დავითაძე კომისიის წევრი                                    
81 46 ნათია ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    
81 46 მამუდ შარაშიძე კომისიის წევრი                                    
81 46 სოფო ჯაყელი კომისიის წევრი                                    
81 46 კახა კაჭახმაძე მოადგილე                                          

81 47 ფრიდონ შერვაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 47 ლამარა გორჯელაძე კომისიის მდივანი                                  
81 47 მარიამ ვარდიძე კომისიის წევრი                                    
81 47 მაია ვერულიძე კომისიის წევრი                                    
81 47 მარინე შაქარიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 47 ნათელა ხაბაზი კომისიის წევრი                                    
81 47 ბიჭიკო თამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    
81 47 გოჩა შერვაშიძე კომისიის წევრი                                    
81 47 სულიკო გორგილაძე კომისიის წევრი                                    
81 47 გია დევაძე კომისიის წევრი                                    
81 47 მზევინარ კონცელიძე კომისიის წევრი                                    
81 47 ლელა ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
81 47 ვარდო დევაძე მოადგილე                                          

81 48 მამუკა ესელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 48 ირმა გოგიტიძე კომისიის მდივანი                                  
81 48 მერაბ ბაჯელიძე კომისიის წევრი                                    
81 48 ჯაბა ბაუჟაძე კომისიის წევრი                                    
81 48 ირაკლი ბაჯელიძე კომისიის წევრი                                    
81 48 ეთერ ემირიძე კომისიის წევრი                                    
81 48 ინგა მდინარაძე კომისიის წევრი                                    
81 48 ოლეგ დავითაძე კომისიის წევრი                                    
81 48 კახა თხილაიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 48 მზევინარ ლომაძე-ჟიჟავაძე კომისიის წევრი                                    
81 48 ინგა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
81 48 დიანა მოწყობილი კომისიის წევრი                                    
81 48 ნინო აბჟანდაძე-გოლიაძე მოადგილე                                          



81 49 ზვიად თამაზაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
81 49 მაგული ვასაძე კომისიის მდივანი                                  
81 49 ხათუნა კაიკაციშვილი კომისიის წევრი                                    
81 49 ანა არობელიძე კომისიის წევრი                                    
81 49 დავით სოლომონიძე კომისიის წევრი                                    
81 49 ინდირა გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
81 49 ინგული ბაჯელიძე კომისიის წევრი                                    
81 49 მაია ზოიძე კომისიის წევრი                                    
81 49 თამილა ნემსაძე კომისიის წევრი                                    
81 49 ჯამბულ კეკეიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 49 ნაზი ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
81 49 ნათელა ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
81 49 ია თამაზაშვილი მოადგილე                                          

81 50 მერაბ ნაკაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 50 ზურაბ ბათნიძე კომისიის მდივანი                                  
81 50 ჯემალ ნაკაიძე კომისიის წევრი                                    
81 50 დავით ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
81 50 ნათელა სოლომონიძე კომისიის წევრი                                    
81 50 მამია ემირიძე კომისიის წევრი                                    
81 50 თემურ ანთაძე კომისიის წევრი                                    
81 50 რუსლან თხილაიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 50 ირმა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
81 50 ავთანდილ ნაკაიძე კომისიის წევრი                                    
81 50 ჯემალ ცივაძე კომისიის წევრი                                    
81 50 ლიანა ხინიკაძე კომისიის წევრი                                    
81 50 ფრიდონ ნაკაიძე მოადგილე                                          

81 51 ლედი სიორიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 51 ნინო მახარაძე კომისიის მდივანი                                  
81 51 მზია ჩელებაძე კომისიის წევრი                                    
81 51 ირინა დავითაძე კომისიის წევრი                                    
81 51 მაია წულუკიძე კომისიის წევრი                                    
81 51 ბეგლარ ბალავაძე კომისიის წევრი                                    
81 51 მარგალიტა ცენტერაძე კომისიის წევრი                                    
81 51 ნატო გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
81 51 ლეილა გრძელიძე კომისიის წევრი                                    
81 51 ნანული რომანაძე კომისიის წევრი                                    



81 51 მარიკა სელვიდი კომისიის წევრი                                    
81 51 ლია ფალავანდიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 51 ხათუნა კახაძე მოადგილე                                          

81 52 რუსუდან დავითაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 52 დალი სტამბოლიშვილი კომისიის მდივანი                                  
81 52 გიორგი ჯიშკარიანი კომისიის წევრი                                    
81 52 ქეთინო თხილაიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 52 მანანა ბაჯელიძე კომისიის წევრი                                    
81 52 გიორგი მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
81 52 მარიამ გუნთაიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 52 მარინე ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
81 52 ნინო კობალაძე კომისიის წევრი                                    
81 52 ნატო მანელიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 52 ჯაბა შაქარიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 52 მერი ცინარიძე კომისიის წევრი                                    
81 52 მარინე ცივაძე მოადგილე                                          

81 53 თამარ წიტაიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
81 53 სოფიო ბერძენიშვილი კომისიის მდივანი                                  
81 53 ეთერ შევარდნაძე კომისიის წევრი                                    
81 53 ლილი ინაიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 53 თინათინ გუნთაიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 53 ანა ღლონტი კომისიის წევრი                                    
81 53 თორნიკე ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
81 53 ლიანა ჭყონია კომისიის წევრი                                    
81 53 ეკატერინე გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
81 53 რომან თხილაიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 53 მაია კომახიძე კომისიის წევრი                                    
81 53 იზოლდა ცივაძე კომისიის წევრი                                    
81 53 რომან ცენტერაძე მოადგილე                                          

81 54 ნაირა ვასაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 54 ია სურმანიძე კომისიის მდივანი                                  
81 54 რუსუდან ტაკიძე კომისიის წევრი                                    
81 54 მზია ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
81 54 თამარ შაქარიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 54 ბეგლარ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
81 54 გია მურვანიძე კომისიის წევრი                                    



81 54 მაკა ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
81 54 მზევინარ კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    
81 54 ნანა კაკალაძე კომისიის წევრი                                    
81 54 ვიოლა ქარცივაძე კომისიის წევრი                                    
81 54 ლალი ღლონტი კომისიის წევრი                                    
81 54 ლაშა არჯევნიშვილი მოადგილე                                          

81 55 თინა ზაქარიაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 55 ციალა მესხიძე კომისიის მდივანი                                  
81 55 ჯილდა ვერულიძე კომისიის წევრი                                    
81 55 ანზორ ინაიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 55 მინდია ღაღაიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 55 მაია ინაიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 55 დათიკო ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
81 55 მანანა ჩელებაძე კომისიის წევრი                                    
81 55 რუსუდან ინაიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 55 მედეია ლაზიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 55 თამილა ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
81 55 სულიკო ხალვაში კომისიის წევრი                                    
81 55 ჯემალ მეგრელიშვილი მოადგილე                                          

81 56 რეზო შარაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 56 თამარა შარაშიძე კომისიის მდივანი                                  
81 56 ნონა შარაშიძე კომისიის წევრი                                    
81 56 რუსლანდი ქამადაძე კომისიის წევრი                                    
81 56 თამაზი ანანიძე კომისიის წევრი                                    
81 56 გრიშა მახარაძე კომისიის წევრი                                    
81 56 ზებურ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
81 56 მირზა სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
81 56 მიხეილ ხალვაში კომისიის წევრი                                    
81 56 გულთამზე გაბაიძე კომისიის წევრი                                    
81 56 ახმედ შაინიძე კომისიის წევრი                                    
81 56 ლამზირა შარაშენიძე კომისიის წევრი                                    
81 56 ნუგზარი ჭაღალიძე მოადგილე                                          

81 57 ქეთინო მიქელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 57 თამილა შაქარიშვილი კომისიის მდივანი                                  
81 57 ნანული კენჭაძე კომისიის წევრი                                    
81 57 მაია კაიკაციშვილი კომისიის წევრი                                    



81 57 ნელი შაქარიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 57 ნონა ხახუტაიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 57 ეკა ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    
81 57 გიორგი მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
81 57 ცეზარ კაკალაძე კომისიის წევრი                                    
81 57 ჯუნა ქარცივაძე კომისიის წევრი                                    
81 57 ლევან შაქარიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 57 შორენა ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
81 57 ლიანა ოქროპირიძე მოადგილე                                          

81 58 ზურაბ ართმელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 58 ია შავიშვილი კომისიის მდივანი                                  
81 58 ხვიჩა დოლიძე კომისიის წევრი                                    
81 58 ვენერა ჯინჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    
81 58 თეონა კონცელიძე კომისიის წევრი                                    
81 58 სოფიო ართმელაძე კომისიის წევრი                                    
81 58 თორნიკე თედორაძე კომისიის წევრი                                    
81 58 დარეჯან ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
81 58 ირმა ვარშანიძე კომისიის წევრი                                    
81 58 ეთერ კარალიძე კომისიის წევრი                                    
81 58 ციალა მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    
81 58 ზვიად ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    
81 58 ნუგზარ ბოლქვაძე მოადგილე                                          

81 59 მაყვალა ცენტერაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 59 ზურაბ ბაჯელიძე კომისიის მდივანი                                  
81 59 ტარიელ თხილაიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 59 ნატო მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    
81 59 გუზელ მეგრელიძე კომისიის წევრი                                    
81 59 ინგა ხაბაზი კომისიის წევრი                                    
81 59 მალხაზ ბაჯელიძე კომისიის წევრი                                    
81 59 მზია გოგმაჩაძე კომისიის წევრი                                    
81 59 ვაჟა ხინიკაძე კომისიის წევრი                                    
81 59 ერეკლე ბაჯელიძე კომისიის წევრი                                    
81 59 მარინა ბეჟანიძე კომისიის წევრი                                    
81 59 ნონა ხინიკაძე კომისიის წევრი                                    
81 59 დავით ხინიკაძე მოადგილე                                          

81 60 მირზა ხაჯიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              



81 60 ირინა ჯაფარიძე კომისიის მდივანი                                  
81 60 ეთერ გირკელიძე კომისიის წევრი                                    
81 60 ქრისტინე ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
81 60 სულხან წულუკიძე კომისიის წევრი                                    
81 60 ოლეგ ბეჟანიძე კომისიის წევრი                                    
81 60 გიული მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    
81 60 ვაჟა ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
81 60 გულნაზ ვერულიძე კომისიის წევრი                                    
81 60 მზია კომახიძე კომისიის წევრი                                    
81 60 ინგა რიონიძე კომისიის წევრი                                    
81 60 ეთერ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
81 60 ლამარა მჟავანაძე მოადგილე                                          

81 61 მალხაზ ძირკვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 61 ნანა ცინცაძე კომისიის მდივანი                                  
81 61 დავით ათაბაძე კომისიის წევრი                                    
81 61 მარინე ჯაყელი კომისიის წევრი                                    
81 61 გურამ შაქარიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 61 ნატო გუნთაიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 61 რამიზ ხინიკაძე კომისიის წევრი                                    
81 61 ნანა არძენაძე კომისიის წევრი                                    
81 61 ეკატერინე დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
81 61 ასლან მადოიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 61 შუშანა ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
81 61 რუსუდან ჯიჯავაძე კომისიის წევრი                                    
81 61 რუსუდან ხარაზი მოადგილე                                          

81 62 ნანა ჭყონია კომისიის თავმჯდომარე                              
81 62 ნაირა ვერულიძე კომისიის მდივანი                                  
81 62 მანანა სუქნიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 62 თამარ ემირიძე კომისიის წევრი                                    
81 62 ია ნოღაიდელი კომისიის წევრი                                    
81 62 საიდა კოზინა კომისიის წევრი                                    
81 62 ეთერ გოგმაჩაძე კომისიის წევრი                                    
81 62 გურანდა ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
81 62 ჯარისმან დადიანი კომისიის წევრი                                    
81 62 თინათინი ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
81 62 მამუკა ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
81 62 რევაზ ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    



81 62 მაია ჯაფარიძე მოადგილე                                          

81 63 რუსუდან ბრუნჯაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 63 თინათინ გიგინეიშვილი კომისიის მდივანი                                  
81 63 იამზე დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
81 63 გვანცა ცაგარელი კომისიის წევრი                                    
81 63 მამუკა ვარშანიძე კომისიის წევრი                                    
81 63 ბორის ჯიჯავაძე კომისიის წევრი                                    
81 63 ბეჟან გოგრაჭაძე კომისიის წევრი                                    
81 63 ნინო სარჯველაძე კომისიის წევრი                                    
81 63 თეონა ველიაძე კომისიის წევრი                                    
81 63 მერაბ ლამპარაძე კომისიის წევრი                                    
81 63 მაგული მახარაძე კომისიის წევრი                                    
81 63 ირაკლი ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
81 63 იზოლდა სურმანიძე მოადგილე                                          

81 64 ელზა ქარცივაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 64 მზია ჯინჭარაძე კომისიის მდივანი                                  
81 64 გოჩა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
81 64 სულიკო უსტალიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 64 ცისნამ ქამადაძე კომისიის წევრი                                    
81 64 გელა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
81 64 ნათია ყიფშიძე კომისიის წევრი                                    
81 64 ხათუნა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
81 64 ნანული ართმელაძე კომისიის წევრი                                    

81 64 გულნარა დიასამიძე-ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
81 64 ნოდარ რომანაძე კომისიის წევრი                                    
81 64 თემურ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
81 64 ზაქრო შაინიძე მოადგილე                                          

81 65 ეთერ თადუმაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
81 65 ნონა მადოიშვილი კომისიის მდივანი                                  
81 65 მამუკა ნემსაძე კომისიის წევრი                                    
81 65 დემურ ხურცილავა კომისიის წევრი                                    
81 65 ზურაბ წულუკიძე კომისიის წევრი                                    
81 65 ქეთევანი სამყურაშვილი კომისიის წევრი                                    
81 65 ელენე საფარიძე კომისიის წევრი                                    
81 65 ლამარა გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    



81 65 ლელა ართმელაძე კომისიის წევრი                                    
81 65 ირაკლი მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    
81 65 თეა ღაღაიშვილი კომისიის წევრი                                    
81 65 ასმათ ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
81 65 გენადი ხვიჩია მოადგილე                                          

82 1 მურმან დავითაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 1 დეა თოიძე კომისიის მდივანი                                  
82 1 ინგა ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 1 რომან დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 1 თამუნა დავითიანი კომისიის წევრი                                    
82 1 სოფიკო დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 1 ნინო ცუცქირიძე კომისიის წევრი                                    
82 1 რუსუდან დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 1 თეიმურაზ დავითაძე კომისიის წევრი                                    

82 1 ნაზიბროლა დევაძე კომისიის წევრი                                    
82 1 რევაზ ფევაძე კომისიის წევრი                                    
82 1 მაყვალა ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
82 1 თამუნა დავითაძე მოადგილე                                          

82 2 ვახტანგ დავითაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 2 მარინა დარჩიძე კომისიის მდივანი                                  
82 2 თამაზ დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 2 თამაზ დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 2 გოჩა დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 2 დათო დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 2 მიხეილ დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 2 ჰამლეტ ივანაძე კომისიის წევრი                                    
82 2 დავით დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 2 დარიკო დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 2 დარიკო დარჩიძე კომისიის წევრი                                    
82 2 გულნაზ ხიმშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
82 2 ფრიდონ დავითაძე მოადგილე                                          

82 3 ირაკლი ზოიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 3 თამაზ მჟავანაძე კომისიის მდივანი                                  
82 3 მზევინარ ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 3 იამზე ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    



82 3 ლაშა დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 3 შოთა ზოიძე კომისიის წევრი                                    
82 3 გელა ზოიძე კომისიის წევრი                                    
82 3 როინ ზოიძე კომისიის წევრი                                    
82 3 რევაზ დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
82 3 ევგენი ზოიძე კომისიის წევრი                                    
82 3 თებრონე ზოიძე კომისიის წევრი                                    
82 3 ეთერი ტაკიძე კომისიის წევრი                                    
82 3 ზვიად დიასამიძე მოადგილე                                          

82 4 ბადრი მახარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 4 ლელა ზოიძე კომისიის მდივანი                                  
82 4 თინა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
82 4 ოთარ არძენაძე კომისიის წევრი                                    
82 4 მზიური შაინიძე კომისიის წევრი                                    
82 4 ნანული ხიმშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
82 4 ხათუნა მამულაძე კომისიის წევრი                                    
82 4 ვარდო დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
82 4 ინეზა დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
82 4 ირმა დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
82 4 რამაზ მამალაძე კომისიის წევრი                                    
82 4 ასმათი დიასამიძე მოადგილე                                          

82 5 ნოდარ ჯინჭარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 5 მზიური ტარიელაძე კომისიის მდივანი                                  
82 5 მერაბ ირემაძე კომისიის წევრი                                    
82 5 მალვინა ცენტერაძე კომისიის წევრი                                    
82 5 ნუგზარ ტარიელაძე კომისიის წევრი                                    
82 5 დარინა ირემაძე კომისიის წევრი                                    
82 5 დალი ტაკიძე კომისიის წევრი                                    
82 5 ნანი ტარიელაძე კომისიის წევრი                                    
82 5 ზურაბ კილაძე კომისიის წევრი                                    
82 5 ზვიად ჯაყელი კომისიის წევრი                                    
82 5 მაყვალა ჯაყელი კომისიის წევრი                                    
82 5 რაულ ჯაყელი კომისიის წევრი                                    
82 5 მურმან ქათამაძე მოადგილე                                          

82 6 მადონა ჯაყელი კომისიის თავმჯდომარე                              
82 6 ნოდარ ქარცივაძე კომისიის მდივანი                                  



82 6 მერაბ დარჩიძე კომისიის წევრი                                    
82 6 რევაზ ქარცივაძე კომისიის წევრი                                    
82 6 თამარ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
82 6 ირმა დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 6 დავით ქარცივაძე კომისიის წევრი                                    
82 6 დავით მსახურაძე კომისიის წევრი                                    
82 6 თამილა დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
82 6 ფატი ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
82 6 ირმა ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
82 6 ირმა ჯაყელი კომისიის წევრი                                    
82 6 გურამ ბერიძე მოადგილე                                          

82 7 დავით ყიფიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
82 7 თორნიკე ყიფიანი კომისიის მდივანი                                  
82 7 შურა ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
82 7 ვარდო ყიფიანი კომისიის წევრი                                    
82 7 ქაზიმ ქარცივაძე კომისიის წევრი                                    
82 7 შუშანა ჭაღალიძე კომისიის წევრი                                    
82 7 ირმა მამულაძე კომისიის წევრი                                    
82 7 სიმონ ქარცივაძე კომისიის წევრი                                    
82 7 ვაჟა კონცელიძე კომისიის წევრი                                    
82 7 რევაზ მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    
82 7 მელანო ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
82 7 ჯემალ ქარცივაძე კომისიის წევრი                                    
82 7 ჯემალ მჟავანაძე მოადგილე                                          

82 8 გენად ცენტერაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 8 ლეილა ტარიელაძე კომისიის მდივანი                                  
82 8 ჯუმბერ ტარიელაძე კომისიის წევრი                                    
82 8 ანზორ ტარიელაძე კომისიის წევრი                                    
82 8 ხათუნა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
82 8 მერი ტარიელაძე კომისიის წევრი                                    
82 8 ლევან შარაშიძე კომისიის წევრი                                    
82 8 გულნარი შარაშიძე კომისიის წევრი                                    
82 8 მზევინარ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
82 8 მალხაზი ტარიელაძე კომისიის წევრი                                    
82 8 ნინო ჭაღალიძე კომისიის წევრი                                    
82 8 ოთარ ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
82 8 ნაზი შარაშიძე მოადგილე                                          



82 9 რამინ ფუტკარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 9 გერონტი ფუტკარაძე კომისიის მდივანი                                  
82 9 გენად ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 9 მურად ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 9 რეზო ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 9 ოთარი ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 9 ემზარ ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 9 ედვარდ ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 9 ბონდო ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 9 ზაურ ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 9 მალხაზ ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 9 ზვიად ფუტკარაძე მოადგილე                                          

82 10 რამაზ გოგიტიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 10 რევაზ გოგიტიძე კომისიის მდივანი                                  
82 10 ზაურ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
82 10 ფატი თოიძე კომისიის წევრი                                    
82 10 ინდირა გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
82 10 თემურ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
82 10 ამირან გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
82 10 ნაილე მუკუტაძე კომისიის წევრი                                    
82 10 მანანა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
82 10 იაკობ ბათაძე კომისიის წევრი                                    
82 10 მიხეილ ბათაძე კომისიის წევრი                                    
82 10 ანჟელა მოსიძე კომისიის წევრი                                    
82 10 ემზარ აბაშიძე მოადგილე                                          

82 11 მიხეილ ფუტკარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 11 არჩილ ბერიძე კომისიის მდივანი                                  
82 11 ნერმინ ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 11 ედნარ კეკელიძე კომისიის წევრი                                    

82 11 ნაზიბროლა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
82 11 მურად ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 11 ბიჭიკო გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
82 11 ვლადიმერ მუკუტაძე კომისიის წევრი                                    
82 11 ნათელა ბათაძე კომისიის წევრი                                    
82 11 დარიკო მიქელაძე კომისიის წევრი                                    



82 11 შოთა ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 11 შოთა ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 11 მზია ფუტკარაძე მოადგილე                                          

82 12 ამირან გოგიტიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 12 მაყვალა ფუტკარაძე კომისიის მდივანი                                  
82 12 გიორგი გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
82 12 ზაზა გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
82 12 რომან ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 12 მიხეილ გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
82 12 ჯაბა დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
82 12 ზაურ გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
82 12 ხუსეინ გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
82 12 ნუგზარ გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
82 12 მზიურ ივანაძე კომისიის წევრი                                    
82 12 ნაზი ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
82 12 დარიკო მაკარაძე მოადგილე                                          

82 13 დანიელ თავდგირიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 13 ნათელა ვახტანგიძე კომისიის მდივანი                                  
82 13 რუსლან ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 13 არკად დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
82 13 თამაზ დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
82 13 ნორა გელაძე კომისიის წევრი                                    
82 13 ირმა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
82 13 ავთანდილ ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 13 ედნარ დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
82 13 თამაზ ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 13 თეონა ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 13 ნაილე ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 13 თინა ფუტკარაძე მოადგილე                                          

82 14 შაქრო ხიმშიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
82 14 თემურ ხიმშიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
82 14 ბეჟან კაკალაძე კომისიის წევრი                                    
82 14 ბაგრატ კეკელიძე კომისიის წევრი                                    
82 14 მედიკო ხიმშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
82 14 ირმა კაკალაძე კომისიის წევრი                                    
82 14 ვაჟა ხიმშიაშვილი კომისიის წევრი                                    



82 14 ემზარ ხიმშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
82 14 მადონა კაკალაძე კომისიის წევრი                                    
82 14 ნატო კაკალაძე კომისიის წევრი                                    
82 14 ნუგზარ კაკალაძე კომისიის წევრი                                    
82 14 ციური ხიმშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
82 14 იამზე ხიმშიაშვილი მოადგილე                                          

82 15 რამაზ მახარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 15 ირინა ბერიძე კომისიის მდივანი                                  
82 15 რევაზ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
82 15 რუსლან ხიმშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
82 15 თამარ დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
82 15 ნუგზარ მელიქიშვილი კომისიის წევრი                                    
82 15 მედეა მახარაძე კომისიის წევრი                                    
82 15 ჟუჟუნა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
82 15 მალხაზ ხიმშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
82 15 მერაბ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
82 15 მაია ქამადაძე კომისიის წევრი                                    
82 15 ლეილა ხიმშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
82 15 თინა დუმბაძე მოადგილე                                          

82 16 რომან მამულაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 16 რამაზ მამულაძე კომისიის მდივანი                                  
82 16 აკაკი მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
82 16 მანუჩარ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
82 16 ნარგიზ მამულაძე კომისიის წევრი                                    
82 16 რაულ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
82 16 ლევან მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
82 16 მაყვალა ჯოიძე კომისიის წევრი                                    
82 16 ნარგიზ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
82 16 ნუნუ მამულაძე კომისიის წევრი                                    
82 16 ირინა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
82 16 ლიანა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
82 16 მედეა კეკელიძე მოადგილე                                          

82 17 ზაურ დიასამიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 17 ციალა ხილაძე კომისიის მდივანი                                  
82 17 რუსლან მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
82 17 რუსლან მიქელაძე კომისიის წევრი                                    



82 17 მარინე ქამადაძე კომისიის წევრი                                    
82 17 ნესტან აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
82 17 იური მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
82 17 ვაჟა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
82 17 გურამ დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
82 17 ჯუმბერ დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
82 17 ზურაბ მამულაძე კომისიის წევრი                                    
82 17 გოჩა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
82 17 სულხან მიქელაძე მოადგილე                                          

82 18 ზურაბ მაკარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 18 ლალი მაკარაძე კომისიის მდივანი                                  
82 18 ჯემალ ქარცივაძე კომისიის წევრი                                    
82 18 მერაბ ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 18 დავით ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 18 ნადია მაკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 18 ნათელა დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 18 როინ მაკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 18 რამაზ მაკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 18 ჯემალ მაკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 18 თინა ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 18 მელანო ქარცივაძე კომისიის წევრი                                    
82 18 თამაზ მაკარაძე მოადგილე                                          

82 19 ომარ ფუტკარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 19 ამირან დიასამიძე კომისიის მდივანი                                  
82 19 ლევან ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 19 მიხეილი გალუაშვილი კომისიის წევრი                                    
82 19 ჯემალ დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 19 ოთარ ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 19 ნათელა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
82 19 ჯამბულ ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 19 რუსუდან ბერიძე კომისიის წევრი                                    
82 19 მიხეილ ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 19 მადლენა ქამადაძე კომისიის წევრი                                    
82 19 შოთა ფუტკარაძე მოადგილე                                          

82 20 ჯუმბერ ფუტკარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 20 ნათია დარჩიძე კომისიის მდივანი                                  



82 20 მინდია მახარაძე კომისიის წევრი                                    
82 20 ნუგზარ დარჩიძე კომისიის წევრი                                    
82 20 ჯემალ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
82 20 ინგა ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 20 იაგო ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 20 ზურაბ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
82 20 ბადრი მახარაძე კომისიის წევრი                                    
82 20 გოგი მახარაძე კომისიის წევრი                                    
82 20 ნესტან ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 20 ნონა ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
82 20 შოთა მახარაძე მოადგილე                                          

82 21 ზურაბ ნაკაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 21 მზევინარ ფუტკარაძე კომისიის მდივანი                                  
82 21 თამაზ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
82 21 როინ ნაკაიძე კომისიის წევრი                                    
82 21 თინა ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
82 21 სოსლან მაკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 21 ჯუმბერ ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 21 გურამ ნაკაიძე კომისიის წევრი                                    
82 21 მერაბ ზოიძე კომისიის წევრი                                    
82 21 რევაზ ნაკაიძე კომისიის წევრი                                    
82 21 თემურ ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    

82 21 ნაზიბროლა ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 21 რამაზ მაკარაძე მოადგილე                                          

82 22 ომარ აბაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 22 ვალოდია ზოიძე კომისიის მდივანი                                  
82 22 მურმან ზოიძე კომისიის წევრი                                    
82 22 ნურიალ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
82 22 მალხაზ ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 22 ნინო ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 22 დანიელ ზოიძე კომისიის წევრი                                    
82 22 დავით აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
82 22 მედეა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
82 22 ოთარი დარჩიძე კომისიის წევრი                                    
82 22 ანზორ ზოიძე კომისიის წევრი                                    
82 22 ვახტანგ ზოიძე კომისიის წევრი                                    



82 22 ჯემალ კეკელიძე მოადგილე                                          

82 23 შაქრო ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 23 მარინა ნაკაშიძე კომისიის მდივანი                                  
82 23 ჯუმბერ აბუსელიძე კომისიის წევრი                                    
82 23 თემურ ზოიძე კომისიის წევრი                                    
82 23 მადონა ივანაძე კომისიის წევრი                                    
82 23 იამზე ბერიძე კომისიის წევრი                                    
82 23 თინა დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 23 ფატი ზოიძე კომისიის წევრი                                    
82 23 მირზა ანანიძე კომისიის წევრი                                    
82 23 მიხეილ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
82 23 დარიკო გუნდაძე კომისიის წევრი                                    
82 23 მზევინარ კეჟერაძე კომისიის წევრი                                    
82 23 ნანული ბათაძე მოადგილე                                          

82 24 ჯემალ ხუჯაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 24 თამაზ კეჟერაძე კომისიის მდივანი                                  
82 24 ანზორ აბუსელიძე კომისიის წევრი                                    
82 24 შოთა კეჟერაძე კომისიის წევრი                                    
82 24 შალვა ცინარიძე კომისიის წევრი                                    
82 24 ფერიდე კეჟერაძე კომისიის წევრი                                    
82 24 ნონა დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 24 ზებურ კეჟერაძე კომისიის წევრი                                    
82 24 ჯემალ აბუსელიძე კომისიის წევრი                                    
82 24 თამუნა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
82 24 გულმინაზ თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
82 24 ომარ ხუჯაძე კომისიის წევრი                                    
82 24 ზურაბ კეჟერაძე მოადგილე                                          

82 25 იოსებ თურმანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 25 რუსლან ბერიძე კომისიის მდივანი                                  
82 25 გიული თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
82 25 რეზო შარვაშიძე კომისიის წევრი                                    
82 25 მერი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
82 25 ანზორ მუთიძე კომისიის წევრი                                    
82 25 როსტომ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
82 25 გიორგი თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
82 25 მერაბ ბერიძე კომისიის წევრი                                    



82 25 მინდია ბერიძე კომისიის წევრი                                    
82 25 რამაზ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
82 25 გიორგი ზოიძე კომისიის წევრი                                    
82 25 შუშანა ველიაძე მოადგილე                                          

82 26 სიმონ ვახტანგიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 26 დალი ბერიძე კომისიის მდივანი                                  
82 26 ამირან ვახტანგიძე კომისიის წევრი                                    
82 26 როინ ბეჟანიძე კომისიის წევრი                                    
82 26 მარინა დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 26 ბადრი გოგაძე კომისიის წევრი                                    
82 26 ზებურ ბათაძე კომისიის წევრი                                    
82 26 ნელი ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
82 26 ამირან დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 26 თემური თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
82 26 რამაზ თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
82 26 ნინო მაისურაძე კომისიის წევრი                                    
82 26 ზაურ ჯიბლაძე მოადგილე                                          

82 27 ჯემალ წულუკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 27 ნატო თავდგირიძე კომისიის მდივანი                                  
82 27 შალვა დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 27 თემურ ფევაძე კომისიის წევრი                                    
82 27 თამაზ წულუკიძე კომისიის წევრი                                    
82 27 გურამ პატარიძე კომისიის წევრი                                    
82 27 ზვიად დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 27 ალეკო გოჩიტიძე კომისიის წევრი                                    
82 27 ლია ბერიძე კომისიის წევრი                                    
82 27 ლია ლემსაძე კომისიის წევრი                                    
82 27 ნაზი მემიაძე კომისიის წევრი                                    
82 27 შოთა ჭურკვეიძე კომისიის წევრი                                    
82 27 ამირან ბახტაძე მოადგილე                                          

82 28 დათო ზოსიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 28 ბადრი მუკუტაძე კომისიის მდივანი                                  
82 28 ჯამბულ უსტიაშვილი კომისიის წევრი                                    
82 28 გენად ზოსიძე კომისიის წევრი                                    
82 28 გულიკო თავდგირიძე კომისიის წევრი                                    
82 28 ირინა დავითაძე კომისიის წევრი                                    



82 28 ნინო ივანაძე კომისიის წევრი                                    
82 28 თამარ ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 28 ნესტან გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
82 28 არჩილ ივანაძე კომისიის წევრი                                    
82 28 თენგიზ ივანაძე კომისიის წევრი                                    
82 28 მალხაზ მუკუტაძე კომისიის წევრი                                    
82 28 მურად ზოსიძე მოადგილე                                          

82 29 ავთანდილ ხიმშიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
82 29 ბეჟან ბაკურიძე კომისიის მდივანი                                  
82 29 გელა ებრალიძე კომისიის წევრი                                    
82 29 იმედა ებრალიძე კომისიის წევრი                                    
82 29 რევაზ ხიმშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
82 29 დალი შამანაძე კომისიის წევრი                                    
82 29 დავით ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 29 დალი ჯუმუშაძე კომისიის წევრი                                    
82 29 ელზა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
82 29 ემზარ ებრალიძე კომისიის წევრი                                    
82 29 ოთარ ებრალიძე კომისიის წევრი                                    
82 29 ასმათ ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 29 შაქრო ებრალიძე მოადგილე                                          

82 30 გურამ ფუტკარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 30 ეკატერინე ფუტკარაძე კომისიის მდივანი                                  
82 30 მარინე სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
82 30 დიანა ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 30 ზინა ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 30 ხვიჩა ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 30 ემზარი ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 30 გურამ ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 30 მარინა ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 30 მურმან ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 30 რამინ ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 30 რატი ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 30 რომან ფუტკარაძე მოადგილე                                          

82 31 თემურ სურმანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 31 ნანა აბაშიძე კომისიის მდივანი                                  
82 31 ქეთევან შაინიძე-ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    



82 31 გიორგი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
82 31 მამუკა შარვაშიძე კომისიის წევრი                                    
82 31 მარინა ჯუმუშაძე კომისიის წევრი                                    
82 31 რამაზ ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 31 ელზა ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
82 31 ირაკლი ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
82 31 ლევან სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
82 31 ვახტანგ შარვაშიძე კომისიის წევრი                                    
82 31 შოთა ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
82 31 როინ ბოლქვაძე მოადგილე                                          

82 32 ზვიად სურმანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 32 გურამ ბოლქვაძე კომისიის მდივანი                                  
82 32 დიმიტრი სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
82 32 ბადრი ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 32 შოთა ქიზინიძე კომისიის წევრი                                    
82 32 შალვა თავდგირიძე კომისიის წევრი                                    
82 32 ტარიელ ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 32 კობა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
82 32 ხვიჩა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
82 32 ნაირა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
82 32 კობა ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 32 ნიაზ ჯუმუშაძე კომისიის წევრი                                    
82 32 მალხაზ სურმანიძე მოადგილე                                          

82 33 მიხეილ ტაკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 33 მარინა ლომინაძე კომისიის მდივანი                                  
82 33 ზურაბ კილაძე კომისიის წევრი                                    
82 33 რამაზ ქარცივაძე კომისიის წევრი                                    
82 33 ასლან ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
82 33 ნოდარ ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
82 33 თამაზ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
82 33 ნუგზარი კილაძე კომისიის წევრი                                    
82 33 არჩილ კილაძე კომისიის წევრი                                    
82 33 ხათუნა კილაძე კომისიის წევრი                                    
82 33 მალხაზ მელიქაძე კომისიის წევრი                                    
82 33 შალვა ტაკიძე კომისიის წევრი                                    
82 33 ტარიელ კილაძე მოადგილე                                          



82 34 იური ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 34 ლია შარაშიძე კომისიის მდივანი                                  
82 34 ოთარი ირემაძე კომისიის წევრი                                    
82 34 ნინო ჭაღალიძე კომისიის წევრი                                    
82 34 დავით ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
82 34 ეთერ შარაშიძე კომისიის წევრი                                    
82 34 მურმან ართმელაძე კომისიის წევრი                                    
82 34 თამაზ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
82 34 ნოდარ ართმელაძე კომისიის წევრი                                    

82 34 ალექსანდრე ბერიძე კომისიის წევრი                                    
82 34 ამირან ბერიძე კომისიის წევრი                                    
82 34 დალი ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
82 34 მარიამ დავითაძე მოადგილე                                          

82 35 მიხეილ ტაკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 35 შორენა თავდგირიძე კომისიის მდივანი                                  
82 35 ილია ბერსელაძე კომისიის წევრი                                    
82 35 მიხეილ ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
82 35 თემურ ხილაძე კომისიის წევრი                                    
82 35 ტარიელ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
82 35 ემზარ ხილაძე კომისიის წევრი                                    
82 35 ამირან დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 35 შალვა დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 35 მამია კილაძე კომისიის წევრი                                    
82 35 ია ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
82 35 ჟუჟუნა ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
82 35 ოთარ ქათამაძე მოადგილე                                          

82 36 ფატი ჭაღალიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 36 დემურ ზოიძე კომისიის მდივანი                                  
82 36 ომარ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
82 36 ჯემალ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
82 36 ნათელა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
82 36 თეა ათაბაგი კომისიის წევრი                                    
82 36 ამირან ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
82 36 ციური ტაკიძე კომისიის წევრი                                    
82 36 დარიკო ბერიძე კომისიის წევრი                                    



82 36 ხატიჯე ბერიძე კომისიის წევრი                                    
82 36 გია ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
82 36 ირაკლი ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
82 36 დავით ზოიძე მოადგილე                                          

82 37 ლევან შარაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 37 შალვა შარაშიძე კომისიის მდივანი                                  
82 37 რამინ ჭაღალიძე კომისიის წევრი                                    
82 37 ზურაბ შარაშიძე კომისიის წევრი                                    
82 37 თამაზ ჭაღალიძე კომისიის წევრი                                    
82 37 მერაბი ჭაღალიძე კომისიის წევრი                                    
82 37 ირაკლი ჭაღალიძე კომისიის წევრი                                    
82 37 მზია ბერიძე კომისიის წევრი                                    
82 37 თემურ ათაბაკი კომისიის წევრი                                    
82 37 მალხაზ რაზმაძე კომისიის წევრი                                    
82 37 ზვიად ჭაღალიძე კომისიის წევრი                                    
82 37 მახარე ჭაღალიძე კომისიის წევრი                                    
82 37 ეთერ ქათამაძე მოადგილე                                          

82 38 ვაჟა ჭაღალიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 38 სულიკო ზოიძე კომისიის მდივანი                                  
82 38 ნანული ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
82 38 ვარდო ზოიძე კომისიის წევრი                                    
82 38 შუშანა ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
82 38 ნესტან ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
82 38 მურად ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
82 38 ნანულ ზოიძე კომისიის წევრი                                    
82 38 რუსუდან ამაღლობელი კომისიის წევრი                                    
82 38 ბადრი დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
82 38 ნანა ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
82 38 როლანდ ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
82 38 ნუგზარ ამაღლობელი მოადგილე                                          

82 39 ნოდარ ცინცაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 39 ნატო გორგილაძე კომისიის მდივანი                                  
82 39 მაყვალა ქარცივაძე კომისიის წევრი                                    
82 39 დარინა ჯიბლაძე კომისიის წევრი                                    
82 39 დავით ტაკიძე კომისიის წევრი                                    
82 39 მზევინარ ცინცაძე კომისიის წევრი                                    



82 39 გიული მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
82 39 მარინა ტარიელაძე კომისიის წევრი                                    
82 39 ასმათი ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
82 39 მზიურ მოსიძე კომისიის წევრი                                    
82 39 შუშანა ტარიელაძე კომისიის წევრი                                    
82 39 რუსუდან ქარცივაძე კომისიის წევრი                                    
82 39 ნიკოლოზ ცივაძე მოადგილე                                          

82 40 რაული ბოლქვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 40 მზიური სირაძე კომისიის მდივანი                                  
82 40 მანუჩარ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
82 40 რესან ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
82 40 სალომე დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 40 გენადი მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
82 40 რევაზ ცენტერაძე კომისიის წევრი                                    
82 40 მერაბ მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    
82 40 გენად ბერიძე კომისიის წევრი                                    
82 40 თემური ბერიძე კომისიის წევრი                                    
82 40 ელდარ ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
82 40 ზებურ ციციანი კომისიის წევრი                                    
82 40 რუსლან მგელაძე მოადგილე                                          

82 41 ზურაბ შარაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 41 ია ჯაყელი კომისიის მდივანი                                  
82 41 რამაზ ჭაღალიძე კომისიის წევრი                                    
82 41 რუბენ დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
82 41 ელგუჯა ჭაღალიძე კომისიის წევრი                                    
82 41 ფრიდონ ჯაყელი კომისიის წევრი                                    
82 41 რუსუდან ჯოიძე კომისიის წევრი                                    
82 41 გურამ ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
82 41 ნუგზარ დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
82 41 გელა ვაშაყმაძე კომისიის წევრი                                    
82 41 ცეზარი შარაშიძე კომისიის წევრი                                    
82 41 თემური ჭაღალიძე კომისიის წევრი                                    
82 41 თამაზ ქათამაძე მოადგილე                                          

82 42 რამაზ შარაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 42 ვახტანგ გოგრაჭაძე კომისიის მდივანი                                  
82 42 გუგული მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    



82 42 ნოდარ შარაშიძე კომისიის წევრი                                    
82 42 თეონა ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    
82 42 მარინა გოგრაჭაძე კომისიის წევრი                                    
82 42 ფატი მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
82 42 ზვიად ჭაღალიძე კომისიის წევრი                                    
82 42 მადონა ზოიძე კომისიის წევრი                                    
82 42 თამაზ მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    
82 42 ირინე ჯოიძე კომისიის წევრი                                    
82 42 ჯაბა ჯოიძე კომისიის წევრი                                    
82 42 შაქრო ნაკაშიძე მოადგილე                                          

82 43 როლანდ დავითაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 43 დავით დავითაძე კომისიის მდივანი                                  
82 43 ლია ბერიძე კომისიის წევრი                                    
82 43 იამზე დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 43 გივი თავდგირიძე კომისიის წევრი                                    
82 43 თემურ დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 43 ციური დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 43 გულიკო ზოიძე კომისიის წევრი                                    
82 43 თემურ დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 43 ზურაბ ზოიძე კომისიის წევრი                                    
82 43 სულიკო ზოიძე კომისიის წევრი                                    
82 43 ქეთევან სირაძე კომისიის წევრი                                    

82 43 ალექსანდრე ზოიძე მოადგილე                                          

82 44 არჩილ ფუტკარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 44 ბადრი ფუტკარაძე კომისიის მდივანი                                  
82 44 შოთა ბარამიძე კომისიის წევრი                                    
82 44 თემურ ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 44 ოლეგ ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 44 იმედა ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 44 ბეგლარ ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 44 ნოდარ ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 44 ავთანდილ ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 44 გურამ ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 44 ნანული ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 44 ნარგული ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 44 სიმონ ფუტკარაძე მოადგილე                                          



82 45 დათა ზოიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 45 ნატო წულუკიძე კომისიის მდივანი                                  
82 45 ზაქრო ბერიძე კომისიის წევრი                                    
82 45 ნარგიზ ზოიძე კომისიის წევრი                                    
82 45 ვალერიან ქარცივაძე კომისიის წევრი                                    
82 45 ციურ არძენაძე კომისიის წევრი                                    
82 45 თენგიზ ზოიძე კომისიის წევრი                                    
82 45 მზევინარ დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 45 სულიკო ზოსიძე კომისიის წევრი                                    
82 45 ზაზა ტაკიძე კომისიის წევრი                                    
82 45 ზემინარი ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
82 45 იამზე ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
82 45 მალხაზ ტაკიძე მოადგილე                                          

82 46 ნანული დავითაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 46 შუშანა ზოსიძე კომისიის მდივანი                                  
82 46 ინეზა ზოიძე კომისიის წევრი                                    
82 46 ლალი შარაშიძე-დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 46 ნინო დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
82 46 ზინა დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 46 რუსუდან მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
82 46 მედეა ჯოიძე კომისიის წევრი                                    
82 46 დარეჯან დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 46 მერაბ დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 46 ნარგული დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 46 შუშანა დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 46 მაია კეჟერაძე მოადგილე                                          

82 47 მაყვალა ქამადაძე კომისიის თავმჯდომარე                              

82 47 ნაზიკო
ხიმშიაშვილი-
ცეცხლაძე კომისიის მდივანი                                  

82 47 ზაურ ხიმშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
82 47 დავით ხიმშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
82 47 ემზარ დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 47 ქეთევან ქამადაძე კომისიის წევრი                                    
82 47 ვიტალ ხიმშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
82 47 თამარ ხიმშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
82 47 რამაზ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    



82 47 თამუნა კაკალაძე კომისიის წევრი                                    
82 47 ავთანდილ ხიმშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
82 47 იოსებ ხიმშიაშვილი კომისიის წევრი                                    

82 47 ნაზიბროლა რესულიძე მოადგილე                                          

82 48 თამაზ მელიქიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
82 48 ლია დავითაძე კომისიის მდივანი                                  
82 48 გელა დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
82 48 მზია კეკელიძე კომისიის წევრი                                    
82 48 ქეთევან მახარაძე კომისიის წევრი                                    
82 48 ირმა დავითაძე კომისიის წევრი                                    
82 48 ზურაბ ქამადაძე კომისიის წევრი                                    
82 48 მერი შავაძე კომისიის წევრი                                    
82 48 ციური ბათნიძე კომისიის წევრი                                    
82 48 თალიკო ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
82 48 გია მახარაძე კომისიის წევრი                                    
82 48 იამზე ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
82 48 გუგული ხიმშიაშვილი მოადგილე                                          

82 49 ლევან მიქელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
82 49 პაატა ფუტკარაძე კომისიის მდივანი                                  
82 49 ნანი ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 49 მაია ზოიძე კომისიის წევრი                                    
82 49 დალი ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 49 ირმა ქარცივაძე კომისიის წევრი                                    
82 49 ნესტანი აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
82 49 ჯუმბერ ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 49 ნარგულ ნაკაიძე კომისიის წევრი                                    
82 49 ზებური ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 49 მანუჩარ ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
82 49 დარიკო ჯუმუშაძე კომისიის წევრი                                    
82 49 ანზორ მიქელაძე მოადგილე                                          

83 1 მერაბ ფარტენაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 1 დონარ ვარშალომიძე კომისიის მდივანი                                  
83 1 თამარ გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
83 1 ხათუნა შანიძე კომისიის წევრი                                    
83 1 მანანა ევგენიძე კომისიის წევრი                                    



83 1 მირანდა შუშანიძე კომისიის წევრი                                    
83 1 მაია ბეჟანიძე კომისიის წევრი                                    
83 1 ჯემალ შარაბიძე კომისიის წევრი                                    
83 1 ლია აბუსერიძე კომისიის წევრი                                    
83 1 ლეილა ვერძაძე კომისიის წევრი                                    
83 1 მელანო საითაძე კომისიის წევრი                                    
83 1 კლავდია შარაბიძე კომისიის წევრი                                    
83 1 მირიან ცინცაძე მოადგილე                                          

83 2 ნანული კოკობინაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 2 მაია ქავთარაძე კომისიის მდივანი                                  
83 2 დალი მამულაძე კომისიის წევრი                                    
83 2 გოჩა დევაძე კომისიის წევრი                                    
83 2 მალხაზ ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
83 2 მაია დაუდიშვილი კომისიის წევრი                                    
83 2 ჯიმშერ კოკობინაძე კომისიის წევრი                                    
83 2 რუსუდან კოკობინაძე კომისიის წევრი                                    
83 2 მაია ბერიძე კომისიის წევრი                                    
83 2 ეკატერინე გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
83 2 გუგული მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
83 2 ლეილა შარაბიძე კომისიის წევრი                                    
83 2 მანანა ლასურიძე მოადგილე                                          

83 3 ვარდო მალაყმაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 3 მედეა მირსულთანოვა კომისიის მდივანი                                  
83 3 იზაბელა ლეონიძე კომისიის წევრი                                    
83 3 მამუკა ზაქარაძე კომისიის წევრი                                    
83 3 თეიმურაზ ვერძაძე კომისიის წევრი                                    
83 3 ნათია თევზაძე კომისიის წევრი                                    
83 3 გულნარა კირკიტაძე კომისიის წევრი                                    
83 3 თეონა საგინაძე კომისიის წევრი                                    
83 3 თეონა ნაგერვაძე კომისიის წევრი                                    
83 3 მზია ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
83 3 მაია გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
83 3 ნათელა სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
83 3 დიანა ვერძაძე მოადგილე                                          

83 4 შოთა კახიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 4 ირინე მანველიძე კომისიის მდივანი                                  



83 4 ხათუნა კახიძე კომისიის წევრი                                    
83 4 მერაბ ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    
83 4 მაია ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
83 4 იაკობ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
83 4 დავით ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    
83 4 მადონა შარაძე კომისიის წევრი                                    
83 4 ნოდარ აბულაძე კომისიის წევრი                                    
83 4 თამილა გორაძე კომისიის წევრი                                    
83 4 ეკატერინე დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
83 4 ამირან შაქარაძე კომისიის წევრი                                    
83 4 დარინა სურმანიძე მოადგილე                                          

83 5 ნაზი ბოლქვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 5 მედიკო მიქელაძე კომისიის მდივანი                                  
83 5 მარიამ ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
83 5 შოთა ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    
83 5 ანზორ ბერსანაძე კომისიის წევრი                                    
83 5 ამირან ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
83 5 მანანა ქობულაძე კომისიის წევრი                                    
83 5 ზვიად თედორაძე კომისიის წევრი                                    
83 5 მზია ბერიძე კომისიის წევრი                                    
83 5 თინათინ ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    
83 5 ცირა ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    
83 5 ჟუჟუნა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
83 5 ლეილა ლორთქიფანიძე მოადგილე                                          

83 6 ნანი ევგენიძე-გორგოშაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 6 მარინე ლორთქიფანიძე კომისიის მდივანი                                  
83 6 დარიკო ვარშანიძე კომისიის წევრი                                    
83 6 სოფია ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    
83 6 იოსებ თედორაძე კომისიის წევრი                                    
83 6 თამილა ჭანიძე კომისიის წევრი                                    
83 6 ციალა თავდგირიძე კომისიის წევრი                                    
83 6 გულნაზ დოლიძე კომისიის წევრი                                    
83 6 დავით თედორაძე კომისიის წევრი                                    
83 6 ნანა ვარდმანიძე კომისიის წევრი                                    
83 6 ლამარა მახარაძე კომისიის წევრი                                    
83 6 ნელი ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    
83 6 გია ლორთქიფანიძე მოადგილე                                          



83 7 ეთერ ზოიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 7 იამზე ხოროიშვილი კომისიის მდივანი                                  
83 7 რეზო ჭანიძე კომისიის წევრი                                    
83 7 ნანა ზაქარაძე კომისიის წევრი                                    
83 7 ედნარ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
83 7 ცირა ხოროიშვილი კომისიის წევრი                                    
83 7 შორენა ლეონიძე კომისიის წევრი                                    
83 7 გოდერძი თედორაძე კომისიის წევრი                                    
83 7 ქეთევან ლეონიძე კომისიის წევრი                                    
83 7 ტარიელ აფაქიძე კომისიის წევრი                                    
83 7 დალი ლეონიძე კომისიის წევრი                                    
83 7 შორენა ხაბაძე კომისიის წევრი                                    
83 7 მარინა ყულეჯიშვილი მოადგილე                                          

83 8 რევაზ კონცელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 8 ნანა აფაქიძე კომისიის მდივანი                                  
83 8 ლალი გოლეთიანი კომისიის წევრი                                    
83 8 გიორგი ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    
83 8 მეგი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
83 8 დალი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
83 8 ციური ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
83 8 მაია ჯაბუა კომისიის წევრი                                    
83 8 მზია გორგილაძე კომისიის წევრი                                    
83 8 თენგიზ აფაქიძე კომისიის წევრი                                    
83 8 ზიული მგელაძე კომისიის წევრი                                    
83 8 ჯემალ ჯიჯავაძე კომისიის წევრი                                    
83 8 თამაზ ახვლედიანი მოადგილე                                          

83 9 იაშა ცინცაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 9 თალიკო ჯაყელი კომისიის მდივანი                                  
83 9 გულნაზ ბულისკერია კომისიის წევრი                                    
83 9 დარეჯან კაჭახმაძე კომისიის წევრი                                    
83 9 ირინე ღვინჯილია კომისიის წევრი                                    
83 9 ინეზა მხეიძე კომისიის წევრი                                    
83 9 ხათუნა მგელაძე კომისიის წევრი                                    
83 9 მადლენა ხოჭოლავა კომისიის წევრი                                    
83 9 მაყვალა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
83 9 თამარი გორჯელაძე კომისიის წევრი                                    



83 9 მალვინა თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
83 9 ლუარა ხალვაში კომისიის წევრი                                    
83 9 თეიმურაზ ბერიძე მოადგილე                                          

83 10 ნარგული დევაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 10 ნინო შაქარიძე კომისიის მდივანი                                  
83 10 თენგიზ ცხადაძე კომისიის წევრი                                    
83 10 ქეთევან კომახიძე კომისიის წევრი                                    
83 10 ხათუნა მხეიძე კომისიის წევრი                                    
83 10 გიული მხეიძე კომისიის წევრი                                    
83 10 რამაზ წუწუნავა კომისიის წევრი                                    
83 10 ლია მაქაძე-კომახიძე კომისიის წევრი                                    
83 10 მირზა ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
83 10 ლევან თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
83 10 ლილია მხეიძე კომისიის წევრი                                    
83 10 ნანი ნაგერვაძე კომისიის წევრი                                    
83 10 დურსუნ ხავლოშვილი მოადგილე                                          

83 11 ზაურ წუწუნავა კომისიის თავმჯდომარე                              
83 11 ნანული ყურშუბაძე კომისიის მდივანი                                  
83 11 როინ ჩიბურდანიძე კომისიის წევრი                                    
83 11 ზვიად ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
83 11 დარინა წუწუნავა კომისიის წევრი                                    
83 11 ჯილდა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
83 11 გუგული ხარაზი კომისიის წევრი                                    
83 11 მამუკა ბასილაძე კომისიის წევრი                                    
83 11 რამაზ ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    
83 11 ნინო ბეჟანიძე კომისიის წევრი                                    
83 11 ზეინაბ ცხადაძე კომისიის წევრი                                    
83 11 ნატო ჭანტურიძე კომისიის წევრი                                    
83 11 რევაზ ხემშიაშვილი მოადგილე                                          

83 12 ნანა წულუკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 12 შორენა დუმბაძე კომისიის მდივანი                                  
83 12 დალი ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    
83 12 გიორგი ფაღავა კომისიის წევრი                                    
83 12 აკაკი მამულაშვილი კომისიის წევრი                                    
83 12 იზოლდა შამილიშვილი კომისიის წევრი                                    
83 12 არჩილ ცენტერაძე კომისიის წევრი                                    



83 12 ნატო ჩაჩავა კომისიის წევრი                                    
83 12 ნინო ფაღავა კომისიის წევრი                                    
83 12 ინგა ვერულიძე კომისიის წევრი                                    
83 12 მაგული ოთიაშვილი კომისიის წევრი                                    
83 12 ნარგიზ ხალვაში კომისიის წევრი                                    
83 12 მადონა დიასამიძე მოადგილე                                          

83 13 ნარგიზ ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 13 მადონა თედორაძე კომისიის მდივანი                                  
83 13 გურამ რურუა კომისიის წევრი                                    
83 13 ნოდარ ფაღავა კომისიის წევრი                                    
83 13 ვლადიმერ სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
83 13 ეთერი ტაკიძე კომისიის წევრი                                    
83 13 მიხეილ ტარიელაძე კომისიის წევრი                                    
83 13 ლია აბესლამიძე კომისიის წევრი                                    
83 13 ლამარა ახალაძე კომისიის წევრი                                    
83 13 ციური დევაძე კომისიის წევრი                                    
83 13 ნანა ქადაგიძე კომისიის წევრი                                    
83 13 ასია ხალვაში კომისიის წევრი                                    
83 13 ნარგიზ აბაშიძე მოადგილე                                          

83 14 ზურაბ შარაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 14 ფატი ფარტენაძე კომისიის მდივანი                                  
83 14 გელა ჩაჩავა კომისიის წევრი                                    
83 14 თეონა მგალობლიშვილი კომისიის წევრი                                    
83 14 მურმან ოთიაშვილი კომისიის წევრი                                    
83 14 იმედა ჩამბა კომისიის წევრი                                    
83 14 შორენა გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
83 14 მანანა ხაჯიშვილი კომისიის წევრი                                    

83 14 ალექსანდრე ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
83 14 არჩილ ირემაძე კომისიის წევრი                                    
83 14 გელა მალაყმაძე კომისიის წევრი                                    
83 14 გული ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
83 14 მაია გორგაძე მოადგილე                                          

83 15 მურმან ბოლქვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 15 ნარგიზ მამულაძე კომისიის მდივანი                                  
83 15 რაული ზოიძე კომისიის წევრი                                    



83 15 თამარი კობახიძე კომისიის წევრი                                    
83 15 მზევინარ მალაყმაძე კომისიის წევრი                                    
83 15 ირმა შავაძე კომისიის წევრი                                    
83 15 შოთა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
83 15 თეონა ქარცივაძე კომისიის წევრი                                    
83 15 თამარ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
83 15 მადონა რიჟვაძე კომისიის წევრი                                    
83 15 ირაკლი ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
83 15 მუხამედ ძნელაძე კომისიის წევრი                                    
83 15 დონარი გორგილაძე მოადგილე                                          

83 16 ემზარ ფაღავა კომისიის თავმჯდომარე                              
83 16 ნაზი ასამბაძე კომისიის მდივანი                                  
83 16 მანანა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
83 16 ზეინაბ ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    
83 16 რესან ფაღავა კომისიის წევრი                                    
83 16 რომან ბერიძე კომისიის წევრი                                    
83 16 გურანდა ბახტაძე კომისიის წევრი                                    
83 16 ავთანდილ გორგაძე კომისიის წევრი                                    
83 16 ბიძინა როდინაძე კომისიის წევრი                                    
83 16 მზიური ბრუნჯაძე კომისიის წევრი                                    
83 16 ინეზა ფაღავა კომისიის წევრი                                    
83 16 ქეთევან შამანაძე კომისიის წევრი                                    
83 16 ილია ბრუნჯაძე მოადგილე                                          

83 17 ზურაბ სეიდიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
83 17 ნინო ჯიხაძე კომისიის მდივანი                                  
83 17 თამარ ჩაჩავა კომისიის წევრი                                    
83 17 ირმა ფაღავა კომისიის წევრი                                    
83 17 ნარგიზ დავითაძე კომისიის წევრი                                    
83 17 დიანა წუწუნავა კომისიის წევრი                                    
83 17 მაია ჯოგლიძე კომისიის წევრი                                    
83 17 ეთერ კერესელიძე კომისიის წევრი                                    
83 17 ნადია გორგილაძე კომისიის წევრი                                    
83 17 იამზე თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
83 17 ნინელი კორძაია კომისიის წევრი                                    
83 17 მარინე ცენტერაძე კომისიის წევრი                                    
83 17 ლევან საფარიძე მოადგილე                                          



83 18 ნოდარ ჯაფარიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 18 ლამარა ქათამაძე კომისიის მდივანი                                  
83 18 ლუიზა ველიაძე კომისიის წევრი                                    
83 18 მაკა გოგუაძე კომისიის წევრი                                    
83 18 მირიან ძნელაძე კომისიის წევრი                                    
83 18 დავით დევაძე კომისიის წევრი                                    
83 18 მირზა ქოქოლაძე კომისიის წევრი                                    
83 18 მეგი თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
83 18 თამარ წითელაძე კომისიის წევრი                                    
83 18 დოდო დუაძე კომისიის წევრი                                    
83 18 მზევინარ სალაძე კომისიის წევრი                                    
83 18 ფატიმა ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
83 18 ზეინაბ ზაქარაძე მოადგილე                                          

83 19 მერაბ გორაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 19 ლიანა გორაძე კომისიის მდივანი                                  
83 19 მზევინარ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
83 19 დავით შარაძე კომისიის წევრი                                    
83 19 გიორგი ბალაძე კომისიის წევრი                                    
83 19 მინდია კახიძე კომისიის წევრი                                    
83 19 თეონა გორგილაძე კომისიის წევრი                                    
83 19 მაია თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
83 19 ანზორ კახიძე კომისიის წევრი                                    
83 19 ნინო გორგილაძე კომისიის წევრი                                    
83 19 ლალი მარშანიშვილი კომისიის წევრი                                    
83 19 შორენა ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
83 19 შოთა ბერიძე მოადგილე                                          

83 20 სერგო ხოზრევანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 20 ეკატერინე ოთიაშვილი კომისიის მდივანი                                  
83 20 ცირა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
83 20 რომან ბერიძე კომისიის წევრი                                    
83 20 ირინა კახიძე კომისიის წევრი                                    
83 20 ქეთევან დევაძე კომისიის წევრი                                    
83 20 კახი ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
83 20 გულნარა ანანიძე კომისიის წევრი                                    
83 20 გიული მგელაძე კომისიის წევრი                                    
83 20 ომარ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    



83 20 ეთერ ქობულაძე კომისიის წევრი                                    
83 20 ლამზირა ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    
83 20 ნარგიზ სალვარიძე მოადგილე                                          

83 21 ნაირა შერვაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 21 მზევინარ ხალვაში კომისიის მდივანი                                  
83 21 ლამარა ხაბაძე კომისიის წევრი                                    
83 21 ლალი აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
83 21 თამილა გორაძე კომისიის წევრი                                    
83 21 თეა დევაძე კომისიის წევრი                                    
83 21 როენა სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
83 21 გიზო შარაძე კომისიის წევრი                                    
83 21 ხათუნა თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
83 21 გოჩა თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
83 21 ლია ტაკიძე კომისიის წევრი                                    
83 21 ციალა ხარაბაძე კომისიის წევრი                                    
83 21 მედეა კობალაძე მოადგილე                                          

83 22 გულნარა დუმბაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 22 ლამარა ბაკურიძე კომისიის მდივანი                                  
83 22 სოფიკო ბალაძე კომისიის წევრი                                    
83 22 დიანა ტარიელაძე კომისიის წევრი                                    
83 22 ციური კახიძე კომისიის წევრი                                    
83 22 დავით კვირიკაძე კომისიის წევრი                                    
83 22 ქრისტინე თედორაძე კომისიის წევრი                                    
83 22 მზია დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
83 22 თენგიზ ბაკურიძე კომისიის წევრი                                    
83 22 მზია თედორაძე კომისიის წევრი                                    
83 22 ზურაბ ნაგერვაძე კომისიის წევრი                                    
83 22 ნატო ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
83 22 რევაზ ჩხიკვაძე მოადგილე                                          

83 23 ვახტანგ მაკარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 23 ნანული დევაძე კომისიის მდივანი                                  
83 23 დალი სარჯველაძე კომისიის წევრი                                    
83 23 გულიკო ბერიძე კომისიის წევრი                                    
83 23 ნინელი სამნიძე კომისიის წევრი                                    
83 23 რამინ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
83 23 ლია აშამბა კომისიის წევრი                                    



83 23 მინდია თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
83 23 თეიმურაზ გორაძე კომისიის წევრი                                    
83 23 ია მამულაძე კომისიის წევრი                                    
83 23 ირმა ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    
83 23 მერაბ თედორაძე მოადგილე                                          

83 24 დალი ხოროიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              
83 24 მაია გორგაძე კომისიის მდივანი                                  
83 24 ნანა ზოიძე კომისიის წევრი                                    
83 24 ირმა სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
83 24 ვლადიმერ ხელაძე კომისიის წევრი                                    
83 24 ნინო ზოიძე კომისიის წევრი                                    
83 24 ირმა შამილაძე კომისიის წევრი                                    
83 24 ნუგზარ თედორაძე კომისიის წევრი                                    
83 24 მაგდა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
83 24 იზოლდა აშმეიბა კომისიის წევრი                                    
83 24 მარიამ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
83 24 ასმათ მუსხაჯბა კომისიის წევრი                                    
83 24 რუსუდან ბერიძე მოადგილე                                          

83 25 დიანა აიოზბა კომისიის თავმჯდომარე                              
83 25 თამარა ბერიძე კომისიის მდივანი                                  
83 25 მარინა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
83 25 გულადი კიკნაძე კომისიის წევრი                                    
83 25 კოკა ხელაძე კომისიის წევრი                                    
83 25 იზოლდა მახაჭაძე კომისიის წევრი                                    
83 25 ნაზი ყურშუბაძე კომისიის წევრი                                    
83 25 ქეთევან წითელაძე კომისიის წევრი                                    
83 25 ქეთევან გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
83 25 ლეილა დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
83 25 მერი ცისკარაძე კომისიის წევრი                                    
83 25 ირმა ჭაღალიძე კომისიის წევრი                                    
83 25 ლეილა მიქელაძე მოადგილე                                          

83 26 მაია თავდგირიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 26 ნონა თაფლაძე კომისიის მდივანი                                  
83 26 ეკატერინე ზოიძე კომისიის წევრი                                    
83 26 ნათია ლომინაძე კომისიის წევრი                                    
83 26 რუსლან დავითაძე კომისიის წევრი                                    



83 26 ნესტან მხეიძე კომისიის წევრი                                    
83 26 ზაურ ქოქოლაძე კომისიის წევრი                                    
83 26 მაყვალა ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
83 26 ახმედ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
83 26 ეთერ გოგუაძე კომისიის წევრი                                    
83 26 ბადრი ყურშუბაძე კომისიის წევრი                                    
83 26 მარიამ ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    
83 26 ჟუჟუნა ბერიძე მოადგილე                                          

83 27 ნინო ჩხიკვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 27 ირმა კახიძე კომისიის მდივანი                                  
83 27 ირაკლი ვანიძე კომისიის წევრი                                    
83 27 მარინა კაბარია კომისიის წევრი                                    
83 27 სულხან თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
83 27 გელა კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    
83 27 მერი კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    
83 27 მედეა ბექირიში კომისიის წევრი                                    
83 27 გოგიტა ვანლიში კომისიის წევრი                                    
83 27 აზა კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    
83 27 მარიამი სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    
83 27 ირმა მგელაძე მოადგილე                                          

83 28 ნოდარ ირემაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 28 მანანა სურმანიძე კომისიის მდივანი                                  
83 28 რევაზ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
83 28 ვახტანგ ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    
83 28 თეონა გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
83 28 მელანო ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
83 28 მაია ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
83 28 ჯონდო თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
83 28 დავით დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
83 28 ლელა გვიანიძე კომისიის წევრი                                    
83 28 მარინე პეტრიძე კომისიის წევრი                                    
83 28 თამილა ქამადაძე კომისიის წევრი                                    
83 28 სანდრო შამილაძე მოადგილე                                          

83 29 დონარი ჭელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 29 თამარ დავითაძე კომისიის მდივანი                                  
83 29 ნესტან ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    



83 29 თათია ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
83 29 ელენე შერვაშიძე კომისიის წევრი                                    
83 29 ლეილა სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
83 29 ავთანდილ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
83 29 რამაზ გელაძე კომისიის წევრი                                    
83 29 ჯიმშერ გელაძე კომისიის წევრი                                    
83 29 დავით ვარდმანიძე კომისიის წევრი                                    
83 29 გურამ ზაქარაძე კომისიის წევრი                                    
83 29 ნუგზარ კოკობინაძე კომისიის წევრი                                    
83 29 მარინე თურმანიძე მოადგილე                                          

83 30 თამილა წულუკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 30 შორენა სამნიძე კომისიის მდივანი                                  
83 30 როინ მამულაძე კომისიის წევრი                                    
83 30 გიორგი ჭანიძე კომისიის წევრი                                    
83 30 მედეა წულუკიძე კომისიის წევრი                                    
83 30 ჟუჟუნა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
83 30 ცირა წულუკიძე კომისიის წევრი                                    
83 30 ირაკლი გევორგიანი კომისიის წევრი                                    
83 30 ლიდა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
83 30 თინათინ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
83 30 ილია ბერიძე კომისიის წევრი                                    
83 30 მაია თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
83 30 მანანა კაკაბაძე მოადგილე                                          

83 31 რუსუდან თურმანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 31 ნათია სურმანიძე კომისიის მდივანი                                  
83 31 მანანა სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
83 31 სოფიო აბულაძე კომისიის წევრი                                    
83 31 სოსო კონცელიძე კომისიის წევრი                                    
83 31 ციური ნაგერვაძე კომისიის წევრი                                    
83 31 დიანა ლეონიძე კომისიის წევრი                                    
83 31 ნატო სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
83 31 ნატო ბერიძე კომისიის წევრი                                    
83 31 თემურ გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
83 31 ნინო კახიძე კომისიის წევრი                                    
83 31 ნაზი მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
83 31 მედეა ბაკურიძე მოადგილე                                          



83 32 ლია ბეჟანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 32 მზევინარ თურმანიძე კომისიის მდივანი                                  
83 32 ნინო კომახიძე კომისიის წევრი                                    
83 32 გოჩა დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
83 32 ციცინო ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
83 32 ლეილა დიდმანიძე კომისიის წევრი                                    
83 32 თემურ შავაძე კომისიის წევრი                                    
83 32 რუსუდან შარაშიძე კომისიის წევრი                                    
83 32 ნანი თეთრაძე კომისიის წევრი                                    
83 32 მირანდა საფარიძე კომისიის წევრი                                    
83 32 ციცინო ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
83 32 ია ჯიხაძე კომისიის წევრი                                    
83 32 კახა მუთიძე მოადგილე                                          

83 33 ზურაბ ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 33 თამილა ბრუნჯაძე კომისიის მდივანი                                  
83 33 რაულ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
83 33 მაია ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    
83 33 მინდია დიდმანიძე კომისიის წევრი                                    
83 33 თემურ გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
83 33 რუსლან ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
83 33 ნათია დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
83 33 ეთერ ბერიძე კომისიის წევრი                                    

83 33 ნათელა
გულაბერიძე-
ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    

83 33 ინეზა დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
83 33 ნატო პეტრიძე კომისიის წევრი                                    
83 33 მადლენა ფუტკარაძე მოადგილე                                          

83 34 იოსებ დუმბაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 34 იზოლდა ფუტკარაძე კომისიის მდივანი                                  
83 34 ქეთინო კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    
83 34 ქეთევან მამულაიშვილი კომისიის წევრი                                    
83 34 ამირან მორთულაძე კომისიის წევრი                                    
83 34 ვიტალი პეტრიძე კომისიის წევრი                                    
83 34 ფატი ტეტემაძე კომისიის წევრი                                    
83 34 ლევან პეტრიძე კომისიის წევრი                                    
83 34 თამილა ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    



83 34 თინათინ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
83 34 მზევინარ მორთულაძე კომისიის წევრი                                    
83 34 ნინო წიკლაური კომისიის წევრი                                    
83 34 ნარგიზ დუმბაძე მოადგილე                                          

83 35 დავით ნაკაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 35 ცისნამი დავითაძე კომისიის მდივანი                                  
83 35 მარიტა გორგოშაძე კომისიის წევრი                                    
83 35 საბა ზაქარაძე კომისიის წევრი                                    
83 35 მალხაზ სეფერიძე კომისიის წევრი                                    
83 35 ლაურა დავითაძე კომისიის წევრი                                    
83 35 ბაგრატ თედორაძე კომისიის წევრი                                    
83 35 ფრიდონ მსხალაძე კომისიის წევრი                                    
83 35 მანანა თურმანიძე კომისიის წევრი                                    
83 35 გრიგოლ მუთიძე კომისიის წევრი                                    
83 35 ლელა ქორიძე კომისიის წევრი                                    
83 35 როინ ქოქოლაძე კომისიის წევრი                                    
83 35 როინ ზაქარაძე მოადგილე                                          

83 36 ვახტანგ აბაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 36 ირმა ფუტკარაძე კომისიის მდივანი                                  

83 36 ნაზიბროლა დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
83 36 ზურაბ აბულაძე კომისიის წევრი                                    
83 36 ნური გულაბერიძე კომისიის წევრი                                    
83 36 მარად არძენაძე კომისიის წევრი                                    
83 36 ნათია ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
83 36 როსტომ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
83 36 მარიკა გორგაძე კომისიის წევრი                                    
83 36 უნიკო გურგენიძე კომისიის წევრი                                    
83 36 გიორგი დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
83 36 მარინე სარჯველაძე კომისიის წევრი                                    
83 36 ნარგიზ პატარიძე მოადგილე                                          

83 37 დავით ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 37 ეთერ წითელაძე კომისიის მდივანი                                  
83 37 რეზო თავდგირიძე კომისიის წევრი                                    
83 37 რამაზ ზაქარაძე კომისიის წევრი                                    
83 37 ნუნუ ზაქარაძე კომისიის წევრი                                    



83 37 ნინო ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    
83 37 ინეზა სეფერიძე კომისიის წევრი                                    
83 37 დათო ბერიძე კომისიის წევრი                                    
83 37 ჯიმშერ ევგენიძე კომისიის წევრი                                    
83 37 თეიმურაზ გორგოშაძე კომისიის წევრი                                    

83 37 ნაზიბროლა იაკობაძე კომისიის წევრი                                    
83 37 დარინა ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    
83 37 სულიკო ბერიძე მოადგილე                                          

83 38 რევაზ შაშიკაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 38 მაია ტაკიძე კომისიის მდივანი                                  
83 38 როსტომ შაშიკაძე კომისიის წევრი                                    
83 38 როსტომ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
83 38 თენგიზ მსხალაძე კომისიის წევრი                                    
83 38 თამარა კახიძე კომისიის წევრი                                    
83 38 მაგდანა ქონდარიძე კომისიის წევრი                                    
83 38 თენგიზ ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    
83 38 გოჩა მალაყმაძე კომისიის წევრი                                    
83 38 იზოლდა გორაძე კომისიის წევრი                                    
83 38 ელიზბარ კოპინაძე კომისიის წევრი                                    
83 38 ლელა ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    
83 38 ჯამბულ მსხალაძე მოადგილე                                          

83 39 მაია აბესლამიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 39 მზია გოგიტიძე კომისიის მდივანი                                  
83 39 თამილა ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    
83 39 მთვარისა აბესლამიძე კომისიის წევრი                                    
83 39 ნატო მალაყმაძე კომისიის წევრი                                    
83 39 გიული აბესლამიძე კომისიის წევრი                                    
83 39 მერაბ ნაგერვაძე კომისიის წევრი                                    
83 39 გულნაზ კირკიტაძე კომისიის წევრი                                    
83 39 ლილი აკვაზბა კომისიის წევრი                                    
83 39 გულნაზ მორთულაძე კომისიის წევრი                                    
83 39 ლამარა ნაგერვაძე კომისიის წევრი                                    
83 39 იმედა ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    
83 39 შოთა მალაყმაძე მოადგილე                                          

83 40 ნაირა ღონიაძე კომისიის თავმჯდომარე                              



83 40 გურამ გამიშიძე კომისიის მდივანი                                  
83 40 გულთამზე წითელაძე კომისიის წევრი                                    
83 40 თეიმურაზ გორაძე კომისიის წევრი                                    
83 40 ანა კახიძე კომისიის წევრი                                    
83 40 ფატი კახიძე კომისიის წევრი                                    
83 40 თამაზ კოსოლიძე კომისიის წევრი                                    
83 40 ნარგული კახიძე კომისიის წევრი                                    
83 40 მაყვალა ნაგერვაძე კომისიის წევრი                                    
83 40 ლუიზა ავალიანი კომისიის წევრი                                    
83 40 ვახტანგ მალაყმაძე კომისიის წევრი                                    
83 40 ხევა ნაგერვაძე კომისიის წევრი                                    
83 40 თამაზ კახიძე მოადგილე                                          

83 41 მზიანა ბასილაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 41 ნებული შაშიკაძე კომისიის მდივანი                                  
83 41 მზია ბერიძე კომისიის წევრი                                    
83 41 ლელა შუშანიძე კომისიის წევრი                                    
83 41 თამაზ ქოქოლაძე კომისიის წევრი                                    
83 41 ამირან მალაყმაძე კომისიის წევრი                                    
83 41 რევაზ ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    
83 41 ჯემალ მალაყმაძე კომისიის წევრი                                    
83 41 ალიოშა ბასილაძე კომისიის წევრი                                    
83 41 ზურაბ ბასილაძე კომისიის წევრი                                    
83 41 ლელა ბასილაძე კომისიის წევრი                                    
83 41 ნათელა მალაყმაძე კომისიის წევრი                                    
83 41 მარინე ჭელიძე მოადგილე                                          

83 42 ანზორ ნაგერვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 42 მარინა ძნელაძე კომისიის მდივანი                                  
83 42 ნათელა დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
83 42 მარინე ნაგერვაძე კომისიის წევრი                                    
83 42 ჟუჟუნა კახიძე კომისიის წევრი                                    
83 42 ლეილა კახიძე კომისიის წევრი                                    
83 42 მაია სალვარიძე კომისიის წევრი                                    
83 42 სულეიმან კახიძე კომისიის წევრი                                    
83 42 ზაქრო ბასილაძე კომისიის წევრი                                    
83 42 ინგა გოგრაჭაძე კომისიის წევრი                                    
83 42 მალხაზ კახიძე კომისიის წევრი                                    
83 42 ციცინო ფერსელიძე კომისიის წევრი                                    



83 42 გენო კახიძე მოადგილე                                          

83 43 ლეილა კახაბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 43 მადონა ჩადუნელი კომისიის მდივანი                                  
83 43 მაკა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    
83 43 თამილა დიდმანიძე კომისიის წევრი                                    
83 43 თეა გორგილაძე კომისიის წევრი                                    
83 43 მერაბ ლასტაკანიძე კომისიის წევრი                                    
83 43 ევა დიდმანიძე კომისიის წევრი                                    
83 43 ეთერ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
83 43 ირმა კახაბერიძე კომისიის წევრი                                    
83 43 ნინო კახაბერიძე კომისიის წევრი                                    
83 43 რომან შუშანიძე კომისიის წევრი                                    
83 43 თემურ წითელაძე კომისიის წევრი                                    
83 43 ლამზირა წითელაძე მოადგილე                                          

83 44 ხარუნ ლომაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 44 მაყვალა გერძაძე კომისიის მდივანი                                  
83 44 ბადრი ცინცაძე კომისიის წევრი                                    
83 44 ნინო დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
83 44 ლევან გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    
83 44 ჯიმშერ შამილაძე კომისიის წევრი                                    
83 44 თეონა დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
83 44 ემა მეგრელიძე კომისიის წევრი                                    
83 44 გურამ დიდმანიძე კომისიის წევრი                                    
83 44 ნანი კახაბერიძე კომისიის წევრი                                    
83 44 ნათელა კახიძე კომისიის წევრი                                    
83 44 მაგული ჩერქეზიშვილი კომისიის წევრი                                    
83 44 ესმა ჯაფარიძე მოადგილე                                          

83 45 მაია ცინცქილაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
83 45 ფერიდე ოქრაძე კომისიის მდივანი                                  
83 45 სოფიო კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    
83 45 მარეხი მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    
83 45 თამილა შარაბიძე კომისიის წევრი                                    
83 45 ვალიკო კვირიკაძე კომისიის წევრი                                    
83 45 პაატა ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
83 45 თემურ შარაძე კომისიის წევრი                                    
83 45 ნატალია დავითაძე კომისიის წევრი                                    



83 45 ირა ვარდოსანიძე კომისიის წევრი                                    
83 45 გიული თედორაძე კომისიის წევრი                                    
83 45 თამარ კეშელავა კომისიის წევრი                                    
83 45 ფრიდონ დავითაძე მოადგილე                                          

84 1 ავთანდილ აბულაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 1 გელა თავართქილაძე კომისიის მდივანი                                  
84 1 ჩიტო აბულაძე კომისიის წევრი                                    
84 1 შორენა წულუკიძე კომისიის წევრი                                    
84 1 მამუკა თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
84 1 მანანა მახარაძე კომისიის წევრი                                    
84 1 ნარიმან ჯორბენაძე კომისიის წევრი                                    
84 1 ილია ქონიაძე კომისიის წევრი                                    
84 1 ეკატერინე ზოიძე კომისიის წევრი                                    
84 1 ჟელმირა აბულაძე კომისიის წევრი                                    
84 1 თინა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 1 მზია ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 1 ზაურ კოჩალიძე მოადგილე                                          

84 2 ბადრი მელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 2 ბეჟან მგელაძე კომისიის მდივანი                                  
84 2 ანზორ მარკოიძე კომისიის წევრი                                    
84 2 იოსებ მარკოიძე კომისიის წევრი                                    
84 2 მალხაზ მგელაძე კომისიის წევრი                                    
84 2 ვაჟა ირემაძე კომისიის წევრი                                    
84 2 ვახტანგ მგელაძე კომისიის წევრი                                    
84 2 ასლან მარკოიძე კომისიის წევრი                                    
84 2 ნუგზარ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
84 2 არჩილ მგელაძე კომისიის წევრი                                    
84 2 ნოდარ მგელაძე კომისიის წევრი                                    
84 2 ნოდარ მგელაძე კომისიის წევრი                                    
84 2 ჯემალ მგელაძე მოადგილე                                          

84 3 დურმიშხან სოლომონიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 3 ირინა აბულაძე კომისიის მდივანი                                  
84 3 გენადი სოლომონიძე კომისიის წევრი                                    
84 3 ვაჟა დეკანაძე კომისიის წევრი                                    
84 3 თამთა თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
84 3 ედნარ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    



84 3 ედნარ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 3 რევაზ სოლომონიძე კომისიის წევრი                                    
84 3 თემურ ანანიძე კომისიის წევრი                                    
84 3 რამაზ ანანიძე კომისიის წევრი                                    
84 3 შოთა სოლომონიძე კომისიის წევრი                                    
84 3 იამზე სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
84 3 დავით სოლომონიძე მოადგილე                                          

84 4 ვაჟა თავართქილაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 4 იოსებ სოლომონიძე კომისიის წევრი                                    
84 4 ნათია ჯოყილაძე კომისიის წევრი                                    
84 4 ნაზი თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
84 4 თემურ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
84 4 ხათუნა შავაძე კომისიის წევრი                                    
84 4 შადიმან შანთაძე კომისიის წევრი                                    
84 4 მელანო დეკანაძე კომისიის წევრი                                    
84 4 მარინა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
84 4 ემინე ვასაძე კომისიის წევრი                                    
84 4 მერაბ კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    
84 4 ავთანდილ ქედელიძე კომისიის წევრი                                    
84 4 ვაჟა აბაშიძე მოადგილე                                          

84 5 კობა დეკანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 5 გულიკო დეკანაძე კომისიის მდივანი                                  
84 5 ზებურ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 5 მზია კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    
84 5 ბადრი სოლომონიძე კომისიის წევრი                                    
84 5 ასმათ გელაძე კომისიის წევრი                                    
84 5 ჟუჟუნა ქამადაძე კომისიის წევრი                                    
84 5 გულნარა ლაბაძე კომისიის წევრი                                    
84 5 როინ აბულაძე კომისიის წევრი                                    
84 5 თამარი ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 5 როზმან ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 5 მანუჩარ ქამადაძე კომისიის წევრი                                    
84 5 გურამ ბოლქვაძე მოადგილე                                          

84 6 ვაჟა თავართქილაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 6 ნაირა ხალვაში კომისიის მდივანი                                  
84 6 მალხაზ თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    



84 6 ამირან შავაძე კომისიის წევრი                                    
84 6 მადონა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 6 ლელა ძირკვაძე კომისიის წევრი                                    
84 6 ლერი თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
84 6 ზაზა თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
84 6 ოთარ თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
84 6 ზაურ თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
84 6 ოთარ თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
84 6 ჯემალ თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
84 6 დავით ზოიძე მოადგილე                                          

84 7 თენგიზ მეხეშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 7 მზევინარ ქედელიძე კომისიის მდივანი                                  
84 7 თამაზ ჩოგაძე კომისიის წევრი                                    
84 7 მაია ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 7 რობერტ ხოზრევანიძე კომისიის წევრი                                    
84 7 ზურაბ შავაძე კომისიის წევრი                                    
84 7 ხათუნა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 7 ედნარ ქედელიძე კომისიის წევრი                                    
84 7 ზებურ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 7 როლანდ ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
84 7 გოდერძი ქამადაძე კომისიის წევრი                                    
84 7 ასმათ ჯიმშერაძე კომისიის წევრი                                    
84 7 როლანდ ქამადაძე მოადგილე                                          

84 8 რუსლან შავაძე კომისიის თავმჯდომარე                              

84 8 დურმიშხან ქედელიძე კომისიის მდივანი                                  
84 8 ვახტანგ ქედელიძე კომისიის წევრი                                    
84 8 მზევინარ აბულაძე კომისიის წევრი                                    
84 8 ნათელა ჯორბენაძე კომისიის წევრი                                    
84 8 ჯემალ ქედელიძე კომისიის წევრი                                    
84 8 ნუგზარ ჯორბენაძე კომისიის წევრი                                    
84 8 მურად ჯორბენაძე კომისიის წევრი                                    
84 8 ჯიმშერ აბულაძე კომისიის წევრი                                    
84 8 ნადია მელაძე კომისიის წევრი                                    
84 8 მადონა ჩოგაძე კომისიის წევრი                                    
84 8 ზურაბ ჯოყილაძე კომისიის წევრი                                    
84 8 მზიური ქედელიძე მოადგილე                                          



84 9 რამინ ზოიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 9 ლიანა ბოლქვაძე კომისიის მდივანი                                  
84 9 ზვიად დეკანაძე კომისიის წევრი                                    
84 9 მაია ჩოგაძე კომისიის წევრი                                    
84 9 ოთარ თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
84 9 ია შანთაძე კომისიის წევრი                                    
84 9 იზოლდა დეკანაძე კომისიის წევრი                                    
84 9 გენად დეკანაძე კომისიის წევრი                                    
84 9 ნადიმ დეკანაძე კომისიის წევრი                                    
84 9 ჟუჟუნა თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
84 9 ბეგლარ შანთაძე კომისიის წევრი                                    
84 9 მერი ხარაძე კომისიის წევრი                                    
84 9 ნოდარ დეკანაძე მოადგილე                                          

84 10 ტარიელ ბოლქვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 10 ნადია ქაჯაია კომისიის მდივანი                                  
84 10 ჯემალ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 10 ზაურ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 10 გოგი ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 10 გოჩა კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    
84 10 მინდია ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 10 ზაზა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 10 ბადრი ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 10 ომარ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 10 ჯაბა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 10 თამაზ დეკანაძე კომისიის წევრი                                    
84 10 ალბერტ ბოლქვაძე მოადგილე                                          

84 11 ბადრი ირემაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 11 თემურ მელაძე კომისიის მდივანი                                  
84 11 მალხაზ შავაძე კომისიის წევრი                                    
84 11 ზაზა გორგაძე კომისიის წევრი                                    
84 11 ლეილა ქონიაძე კომისიის წევრი                                    
84 11 ნოდარ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 11 რამაზ ირემაძე კომისიის წევრი                                    
84 11 შუშანა ირემაძე კომისიის წევრი                                    
84 11 ეთერ გობაძე კომისიის წევრი                                    
84 11 ამირან ირემაძე კომისიის წევრი                                    



84 11 ზვიად ირემაძე კომისიის წევრი                                    
84 11 ჯემალ შავაძე კომისიის წევრი                                    
84 11 ემზარ შავაძე მოადგილე                                          

84 12 იოსებ შავაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 12 მალხაზ შავაძე კომისიის მდივანი                                  
84 12 რევაზ გობაძე კომისიის წევრი                                    
84 12 რამინ შავაძე კომისიის წევრი                                    
84 12 ომარ თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
84 12 ზაურ გობაძე კომისიის წევრი                                    
84 12 რენა შავაძე კომისიის წევრი                                    
84 12 რამინ შავაძე კომისიის წევრი                                    
84 12 ნუკრი წულუკიძე კომისიის წევრი                                    
84 12 ზაურ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 12 ლერი შავაძე კომისიის წევრი                                    
84 12 ასლან წულუკიძე კომისიის წევრი                                    
84 12 რამაზ შერვაშიძე მოადგილე                                          

84 13 გურამ ძირკვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 13 ირმა გელაძე კომისიის მდივანი                                  
84 13 მერი ძირკვაძე კომისიის წევრი                                    
84 13 მურად ძირკვაძე კომისიის წევრი                                    
84 13 მამუკა ჯოყილაძე კომისიის წევრი                                    
84 13 ციცინო ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 13 ნიკოლოზ შავაძე კომისიის წევრი                                    
84 13 ნათია გობაძე კომისიის წევრი                                    
84 13 ლეილა კისელიოვა კომისიის წევრი                                    
84 13 დიანა ძირკვაძე კომისიის წევრი                                    
84 13 მალხაზ ძირკვაძე კომისიის წევრი                                    
84 13 ნოდარ ძირკვაძე კომისიის წევრი                                    
84 13 რამინ ძირკვაძე მოადგილე                                          

84 14 გურამ კახაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 14 გურამ ართმელაძე კომისიის მდივანი                                  
84 14 ოლეგი კახაძე კომისიის წევრი                                    
84 14 ომარ ლომიძე კომისიის წევრი                                    
84 14 ჯემალ ართმელაძე კომისიის წევრი                                    
84 14 ზურაბ შავაძე კომისიის წევრი                                    
84 14 ნუგზარ ართმელაძე კომისიის წევრი                                    



84 14 დავით კახაძე კომისიის წევრი                                    
84 14 ოთარ ართმელაძე კომისიის წევრი                                    
84 14 ჯუმბერ კახაძე კომისიის წევრი                                    
84 14 ავთანდილ ლომიძე კომისიის წევრი                                    
84 14 ციალა ლომიძე კომისიის წევრი                                    
84 14 იოსებ ართმელაძე მოადგილე                                          

84 15 ოთარ ბოლქვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 15 რამაზ ჩხიკვაძე კომისიის მდივანი                                  
84 15 გენად პაქსაძე კომისიის წევრი                                    
84 15 მაგული შავაძე კომისიის წევრი                                    
84 15 დალი თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
84 15 რუსუდან გელაძე კომისიის წევრი                                    
84 15 ანზორ პაქსაძე კომისიის წევრი                                    
84 15 ილია ვასაძე კომისიის წევრი                                    
84 15 თემურ გელაძე კომისიის წევრი                                    
84 15 ნარგიზ გელაძე კომისიის წევრი                                    
84 15 ეკა პაქსაძე კომისიის წევრი                                    
84 15 სულიკო პაქსაძე კომისიის წევრი                                    
84 15 ედვარდ ბოლქვაძე მოადგილე                                          

84 16 ედნარ პაქსაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 16 ბადრი პაქსაძე კომისიის მდივანი                                  
84 16 ნაზიმ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 16 შორენა ცინარიძე კომისიის წევრი                                    
84 16 ნათელა თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
84 16 ჯემალ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 16 მაგდანა პაქსაძე კომისიის წევრი                                    
84 16 ლილი პაქსაძე კომისიის წევრი                                    
84 16 ემზარ პაქსაძე კომისიის წევრი                                    
84 16 ინგა კახაძე კომისიის წევრი                                    
84 16 ზურაბ პაქსაძე კომისიის წევრი                                    
84 16 ინდირა ჯაყელი კომისიის წევრი                                    
84 16 დათო პაქსაძე მოადგილე                                          

84 17 ზურაბ გელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 17 გულიკო ჯორბენაძე კომისიის მდივანი                                  
84 17 ნანული გელაძე კომისიის წევრი                                    
84 17 მანანა დეკანაძე კომისიის წევრი                                    



84 17 ფრიდონ ძირკვაძე კომისიის წევრი                                    
84 17 ავთანდილ ღორჯომელაძე კომისიის წევრი                                    
84 17 თორნიკე მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
84 17 გურამ ხოზრევანიძე კომისიის წევრი                                    
84 17 მალხაზ იაკობაძე კომისიის წევრი                                    
84 17 ომარ იაკობაძე კომისიის წევრი                                    
84 17 ასმათ ქათამაძე კომისიის წევრი                                    
84 17 მარად ხოზრევანიძე კომისიის წევრი                                    
84 17 ნოდარ ღორჯომელაძე მოადგილე                                          

84 18 რაულ აბულაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 18 ომარ აბულაძე კომისიის მდივანი                                  
84 18 ედიშერ ართმელაძე კომისიის წევრი                                    
84 18 მალხაზ აბულაძე კომისიის წევრი                                    
84 18 ლამარა აბულაძე კომისიის წევრი                                    
84 18 ბერდია აბულაძე კომისიის წევრი                                    
84 18 დარინა მელაძე კომისიის წევრი                                    
84 18 ხათუნა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 18 მირანდა დეკანაძე კომისიის წევრი                                    
84 18 მზია კაკაციძე კომისიის წევრი                                    
84 18 მარინე მელაძე კომისიის წევრი                                    
84 18 ჯუმბერ მელაძე კომისიის წევრი                                    
84 18 ლამზირა მელაძე მოადგილე                                          

84 19 გოჩა აბულაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 19 ადამ ბოლქვაძე კომისიის მდივანი                                  
84 19 ჯუმბერ აბულაძე კომისიის წევრი                                    
84 19 ნუგზარ აბულაძე კომისიის წევრი                                    
84 19 ნატო აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
84 19 ზურაბ აბულაძე კომისიის წევრი                                    
84 19 რამინ აბულაძე კომისიის წევრი                                    
84 19 ვეფხვია აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
84 19 ბესიკ აბულაძე კომისიის წევრი                                    
84 19 ლიანა აბულაძე კომისიის წევრი                                    
84 19 მარიკა აბულაძე კომისიის წევრი                                    
84 19 მარინე აბულაძე კომისიის წევრი                                    
84 19 გურამ აბაშიძე მოადგილე                                          
84 20 ჯემალ ცეცხლაძე კომისიის მდივანი                                  
84 20 არჩილ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    



84 20 ინდირა სოლომონიძე კომისიის წევრი                                    
84 20 იზოლდა ლაბაძე კომისიის წევრი                                    
84 20 ვახტანგ აბულაძე კომისიის წევრი                                    

84 20 ნაზიბროლა მახარაძე კომისიის წევრი                                    
84 20 ტარიელ ლაბაძე კომისიის წევრი                                    
84 20 იოსებ აბულაძე კომისიის წევრი                                    
84 20 გურამ გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    
84 20 ავთანდილ მელაძე კომისიის წევრი                                    
84 20 რამაზ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
84 20 ზაზა ჯაყელი კომისიის წევრი                                    
84 20 რევაზ ცეცხლაძე მოადგილე                                          

84 21 ზებურ ცეცხლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 21 რუსუდან მახარაძე კომისიის მდივანი                                  
84 21 მაგული შევარდნაძე კომისიის წევრი                                    
84 21 თენგიზ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 21 დონარი ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
84 21 გულნაზ ხიმშიაშვილი კომისიის წევრი                                    
84 21 თემურ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
84 21 ლია ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
84 21 მერი აბულაძე კომისიის წევრი                                    
84 21 შორენა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 21 ინგა ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
84 21 რევაზ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
84 21 თემურ ცეცხლაძე მოადგილე                                          

84 22 ჯემალ მიქელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 22 ლია გორგაძე კომისიის მდივანი                                  
84 22 ზინა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
84 22 ლეილა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
84 22 ემზარ დეკანაძე კომისიის წევრი                                    
84 22 სალიე ქამაშიძე კომისიის წევრი                                    
84 22 ლიანა ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
84 22 აინი იშხნელიძე კომისიის წევრი                                    
84 22 დავით დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
84 22 მალხაზ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
84 22 ნუგზარ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
84 22 ინგა ხალვაში კომისიის წევრი                                    



84 22 გალინა ბერიძე მოადგილე                                          

84 23 მამუკა ქამაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 23 ზებურ ბოლქვაძე კომისიის მდივანი                                  
84 23 ბეჟან ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 23 მერი ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 23 გიორგი ქამადაძე კომისიის წევრი                                    
84 23 ზურაბ ქამაშიძე კომისიის წევრი                                    
84 23 თეიმურაზ ქამადაძე კომისიის წევრი                                    
84 23 ცეზარ ქამადაძე კომისიის წევრი                                    
84 23 მზია აბულაძე კომისიის წევრი                                    
84 23 მალხაზ ქამადაძე კომისიის წევრი                                    
84 23 მამუკა ქამადაძე კომისიის წევრი                                    
84 23 მარინა ქამადაძე კომისიის წევრი                                    
84 23 მერაბ აბულაძე მოადგილე                                          

84 24 ბეჟან პაპიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 24 ნარგულ ქათამაძე კომისიის მდივანი                                  
84 24 თამაზ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 24 აკაკი აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
84 24 მურმან შამანაძე კომისიის წევრი                                    
84 24 რამაზ პაქსაძე კომისიის წევრი                                    
84 24 თემურ გელაძე კომისიის წევრი                                    
84 24 პაატა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
84 24 რამაზ გელაძე კომისიის წევრი                                    
84 24 მამუკა პაქსაძე კომისიის წევრი                                    
84 24 ნანი შამანაძე კომისიის წევრი                                    
84 24 ნუგზარ ხოზრევანიძე კომისიის წევრი                                    
84 24 ბადრი გელაძე მოადგილე                                          

84 25 ჯიმშერ ანთაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 25 გივი კოჩალიძე კომისიის მდივანი                                  
84 25 შორენა გელაძე კომისიის წევრი                                    
84 25 ამირან აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
84 25 ნაზი ძირკვაძე კომისიის წევრი                                    
84 25 სამსონ კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    
84 25 რომან კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    
84 25 ბეგლარ კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    
84 25 თეიმურაზ კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    



84 25 მინდია კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    
84 25 ნანა ქედელიძე კომისიის წევრი                                    
84 25 გენად ხოშორაძე კომისიის წევრი                                    
84 25 ნუგზარ კოჩალიძე მოადგილე                                          

84 26 როლანდ შავაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 26 იოსებ ხოზრევანიძე კომისიის მდივანი                                  
84 26 მზევინარ შავაძე კომისიის წევრი                                    
84 26 მზევინარ ხოზრევანიძე კომისიის წევრი                                    
84 26 მინდია ძირკვაძე კომისიის წევრი                                    
84 26 როინ შავაძე კომისიის წევრი                                    
84 26 ირაკლი შანთაძე კომისიის წევრი                                    
84 26 ლევან შავაძე კომისიის წევრი                                    
84 26 ირაკლი შავაძე კომისიის წევრი                                    
84 26 კობა შავაძე კომისიის წევრი                                    
84 26 ლელა შავაძე კომისიის წევრი                                    
84 26 მერაბ შავაძე კომისიის წევრი                                    
84 26 არჩილ შანთაძე მოადგილე                                          

84 27 მიხეილ ცეცხლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 27 სანდრო შავაძე კომისიის მდივანი                                  
84 27 ზურაბ შავაძე კომისიის წევრი                                    
84 27 გულად ვაშაყმაძე კომისიის წევრი                                    
84 27 ირინა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
84 27 სულხან ფასანიძე კომისიის წევრი                                    
84 27 გურამ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 27 ნოდარ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
84 27 ზურაბ მარკოიძე კომისიის წევრი                                    
84 27 ჟუჟუნა მარკოიძე კომისიის წევრი                                    
84 27 გულნარა მუშარბაძე კომისიის წევრი                                    
84 27 შოთა შავაძე კომისიის წევრი                                    

84 27 ალექსანდრე ბოლქვაძე მოადგილე                                          

84 28 ბეჟან ბოლქვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 28 ზურაბ ბოლქვაძე კომისიის მდივანი                                  
84 28 მამუკა მუშარბაძე კომისიის წევრი                                    
84 28 თემურ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 28 მურმან ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    



84 28 ჯემალ მარკოიძე კომისიის წევრი                                    
84 28 ნუგზარ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 28 ბეჟან შავაძე კომისიის წევრი                                    
84 28 ამირან მუშარბაძე კომისიის წევრი                                    
84 28 ზაზა მგელაძე კომისიის წევრი                                    
84 28 ბიჭიკო შავაძე კომისიის წევრი                                    
84 28 ზურაბ შავაძე კომისიის წევრი                                    
84 28 მიხეილ მგელაძე მოადგილე                                          

84 29 ვახტანგ მახარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 29 თემურ შაინიძე კომისიის მდივანი                                  
84 29 მერაბ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
84 29 დალი დავითაძე კომისიის წევრი                                    
84 29 გიორგი აბულაძე კომისიის წევრი                                    
84 29 ხათუნა ვაშაყმაძე კომისიის წევრი                                    
84 29 რევაზ ირემაძე კომისიის წევრი                                    
84 29 დათო აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
84 29 ბეჟან ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
84 29 ამირან სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
84 29 სოფიო შაინიძე კომისიის წევრი                                    
84 29 ქეთინო შაინიძე კომისიის წევრი                                    
84 29 ზურაბ შაინიძე მოადგილე                                          

84 30 ნადია მახარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 30 ნესტან მახარაძე კომისიის მდივანი                                  
84 30 როსტომ ასლანიძე კომისიის წევრი                                    
84 30 ირმა მახარაძე კომისიის წევრი                                    
84 30 რევაზ მახარაძე კომისიის წევრი                                    
84 30 დიმიტრი მახარაძე კომისიის წევრი                                    
84 30 ირაკლი მახარაძე კომისიის წევრი                                    
84 30 ეთერ მახარაძე კომისიის წევრი                                    
84 30 ასლან ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 30 სოფიკო დავითაძე კომისიის წევრი                                    
84 30 მურმან მახარაძე კომისიის წევრი                                    
84 30 ჯემალ ჯიმშერაძე კომისიის წევრი                                    
84 30 ნაზი მუშამბაძე მოადგილე                                          

84 31 ზაზა მახარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 31 თამარ დავითაძე კომისიის მდივანი                                  



84 31 ქეთევან სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
84 31 იგორ აბულაძე კომისიის წევრი                                    
84 31 ზურაბ შაინიძე კომისიის წევრი                                    
84 31 შალვა მახარაძე კომისიის წევრი                                    
84 31 იოსებ ზანდარაძე კომისიის წევრი                                    
84 31 ისმეთ ზანდარაძე კომისიის წევრი                                    
84 31 გია ზანდარაძე კომისიის წევრი                                    
84 31 ნოდარ მახარაძე კომისიის წევრი                                    
84 31 რამინ მახარაძე კომისიის წევრი                                    
84 31 მურად შაინიძე კომისიის წევრი                                    
84 31 ელდარ მახარაძე მოადგილე                                          

84 32 ჯანგულ შაინიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 32 ემზარ შაინიძე კომისიის მდივანი                                  
84 32 ბადრი შაინიძე კომისიის წევრი                                    
84 32 ზაურ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
84 32 ამირან შაინიძე კომისიის წევრი                                    
84 32 დალი ბარათაშვილი კომისიის წევრი                                    
84 32 მალხაზ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
84 32 ნარგიზ დავითაძე კომისიის წევრი                                    
84 32 როლანდ შაინიძე კომისიის წევრი                                    
84 32 ვაჟა შაინიძე კომისიის წევრი                                    
84 32 მურმან შაინიძე კომისიის წევრი                                    
84 32 ნანი შაინიძე კომისიის წევრი                                    
84 32 გელა შაინიძე მოადგილე                                          

84 33 ვახტანგ ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 33 სიმონ ბერიძე კომისიის მდივანი                                  
84 33 არჩილ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
84 33 თალიკო ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 33 გივი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
84 33 დალი ხოზრევანიძე კომისიის წევრი                                    
84 33 ლევან ბერიძე კომისიის წევრი                                    
84 33 თამაზ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
84 33 მარინე ბერიძე კომისიის წევრი                                    
84 33 შუშანა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
84 33 რუსუდან მამულაძე კომისიის წევრი                                    
84 33 არჩილ ხოზრევანიძე კომისიის წევრი                                    
84 33 გენადი ბერიძე მოადგილე                                          



84 34 ჯუმბერ სურმანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 34 სოსლან ჯაიანი კომისიის მდივანი                                  
84 34 ბეჟან სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
84 34 ამირან ჯაიანი კომისიის წევრი                                    
84 34 ციური აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
84 34 ლიანა ჯაიანი კომისიის წევრი                                    
84 34 მადონა დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
84 34 მადონა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
84 34 ვალერიან აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
84 34 თეონა სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
84 34 ივანე სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
84 34 ქეთინო სურმანიძე კომისიის წევრი                                    

84 34 დურმიშხან სურმანიძე მოადგილე                                          

84 35 ვაჟა ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 35 მალხაზ ბარათაშვილი კომისიის მდივანი                                  
84 35 ქამილ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
84 35 ირაკლი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
84 35 ირაკლი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
84 35 როლანდ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
84 35 ფრიდონ შაინიძე კომისიის წევრი                                    
84 35 დათიკო ბერიძე კომისიის წევრი                                    
84 35 ჯემალ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
84 35 გია კეკელიძე კომისიის წევრი                                    
84 35 მიხეილ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
84 35 მურმან სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
84 35 ჯონი შაინიძე მოადგილე                                          

84 36 ზვიად აბაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 36 რამაზ სურმანიძე კომისიის მდივანი                                  
84 36 ავთანდილ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
84 36 თამარა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
84 36 ზაზა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
84 36 თამაზ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
84 36 ავთანდილ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
84 36 ნოდარ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
84 36 ავთანდილ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    



84 36 პაატა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
84 36 ინდირა გაბაიძე კომისიის წევრი                                    
84 36 ვაჟა სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
84 36 არჩილ შაინიძე მოადგილე                                          

84 37 თემურ მეკეიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 37 ვაჟა ვანაძე კომისიის მდივანი                                  
84 37 ნუგზარ ადაძე კომისიის წევრი                                    
84 37 თამაზ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
84 37 ომარ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
84 37 თემურ ხარაბაძე კომისიის წევრი                                    
84 37 ასლან მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
84 37 თემურ ადაძე კომისიის წევრი                                    
84 37 ნადიმ ხინიკაძე კომისიის წევრი                                    
84 37 თემურ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
84 37 შუქრი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
84 37 გურამ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    
84 37 ავთანდილ მეკეიძე მოადგილე                                          

84 38 თამაზ ვანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 38 სულიკო ვანაძე კომისიის მდივანი                                  
84 38 ავთანდილ ხმალაძე კომისიის წევრი                                    
84 38 ნათია ვანაძე კომისიის წევრი                                    
84 38 ჯემალ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
84 38 როინ ირემაძე კომისიის წევრი                                    
84 38 ბადრი ვანაძე კომისიის წევრი                                    
84 38 თემურ ვანაძე კომისიის წევრი                                    
84 38 ვიტალი ვანაძე კომისიის წევრი                                    
84 38 ნატო ვანაძე კომისიის წევრი                                    
84 38 ოთარ ვანაძე კომისიის წევრი                                    
84 38 რეზო ვანაძე კომისიის წევრი                                    
84 38 ნოდარ ვანაძე მოადგილე                                          

84 39 თამაზ გორგაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 39 ჯუმბერ ირემაძე კომისიის მდივანი                                  
84 39 ნოდარ გორგაძე კომისიის წევრი                                    
84 39 თემურ ანთაძე კომისიის წევრი                                    
84 39 ოთარ ირემაძე კომისიის წევრი                                    
84 39 გია დავლაძე კომისიის წევრი                                    



84 39 რენატ ირემაძე კომისიის წევრი                                    
84 39 ლია ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
84 39 ოთარ გორგაძე კომისიის წევრი                                    
84 39 თემურ გორგაძე კომისიის წევრი                                    
84 39 რამაზ დავლაძე კომისიის წევრი                                    
84 39 რამაზ დავლაძე კომისიის წევრი                                    
84 39 ბადრი ბერიძე მოადგილე                                          

84 40 რამინ რომინაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 40 დავით ხარაბაძე კომისიის მდივანი                                  
84 40 ფირუზ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
84 40 სოსლან ხარაბაძე კომისიის წევრი                                    
84 40 თამაზ ტუნაძე კომისიის წევრი                                    
84 40 ზებურ ხარაბაძე კომისიის წევრი                                    
84 40 ანზორ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
84 40 თამაზ ხარაბაძე კომისიის წევრი                                    
84 40 ენვერ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
84 40 გენად ბერიძე კომისიის წევრი                                    
84 40 ბადრი ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
84 40 თენგიზ ჭელიძე კომისიის წევრი                                    
84 40 ანზორ ბერიძე მოადგილე                                          

84 41 ნოდარ ქათამაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 41 რამაზ წინწკალაძე კომისიის მდივანი                                  
84 41 თამაზ მახარაძე კომისიის წევრი                                    

84 41 ალექსანდრე პაიჭაძე კომისიის წევრი                                    
84 41 დარიკო ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 41 ალიონა კეკელიძე კომისიის წევრი                                    
84 41 ნუგზარ წინწკალაძე კომისიის წევრი                                    
84 41 რამაზ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
84 41 თენგიზ მესხიძე კომისიის წევრი                                    
84 41 თამაზ შავაძე კომისიის წევრი                                    
84 41 მიხეილ შავაძე კომისიის წევრი                                    
84 41 ნანი წინწკალაძე კომისიის წევრი                                    
84 41 შოთა ბერიძე მოადგილე                                          

84 42 თემელ გაბაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 42 ნანა ხალვაში კომისიის მდივანი                                  



84 42 თემურ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
84 42 არჩილ გაბაიძე კომისიის წევრი                                    
84 42 მედეა ბაუჩაძე კომისიის წევრი                                    
84 42 მზია ხალვაში კომისიის წევრი                                    
84 42 ნანა დუაძე კომისიის წევრი                                    
84 42 ვლადიმერ გაბაიძე კომისიის წევრი                                    
84 42 რუსლან გაბაიძე კომისიის წევრი                                    
84 42 ვაჟა გაბაიძე კომისიის წევრი                                    
84 42 მამუკა გაბაიძე კომისიის წევრი                                    
84 42 მირიან სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
84 42 ლევან გაბაიძე მოადგილე                                          

84 43 ალექსანდრე იშხნელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 43 როლანდ მამულაძე კომისიის მდივანი                                  
84 43 მადლენა მამულაძე კომისიის წევრი                                    
84 43 მურმან სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
84 43 ზვიად ლაბაძე კომისიის წევრი                                    
84 43 ნაზი ქამაშიძე კომისიის წევრი                                    
84 43 ჯონი ბათნიძე კომისიის წევრი                                    
84 43 მარად მამულაძე კომისიის წევრი                                    
84 43 იოსებ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
84 43 ამირან მამულაძე კომისიის წევრი                                    
84 43 თამარ მამულაძე კომისიის წევრი                                    
84 43 მალხაზ მამულაძე კომისიის წევრი                                    
84 43 დავით ბაუჩაძე მოადგილე                                          

84 44 დოდო ჯაიანი კომისიის თავმჯდომარე                              
84 44 ავთანდილ ჯაიანი კომისიის მდივანი                                  
84 44 გია ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
84 44 ხუსეინ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
84 44 დავით ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
84 44 მერი გაბაიძე კომისიის წევრი                                    
84 44 მარო ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 44 ზაზა დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
84 44 შოთა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
84 44 დარიკო აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
84 44 ირაკლი დუმბაძე კომისიის წევრი                                    
84 44 თენგიზ შაინიძე კომისიის წევრი                                    
84 44 მაია შაინიძე მოადგილე                                          



84 45 ავთანდილ მახარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 45 ნუგზარ შაინიძე კომისიის მდივანი                                  
84 45 იოსებ შაინიძე კომისიის წევრი                                    
84 45 ლევან მახარაძე კომისიის წევრი                                    
84 45 როსტომ შაინიძე კომისიის წევრი                                    
84 45 ლევან შაინიძე კომისიის წევრი                                    
84 45 ვიქტორ შაინიძე კომისიის წევრი                                    
84 45 როლანდ შაინიძე კომისიის წევრი                                    
84 45 ანზორ შაინიძე კომისიის წევრი                                    
84 45 თამაზ შაინიძე კომისიის წევრი                                    
84 45 იური შაინიძე კომისიის წევრი                                    
84 45 მურად შაინიძე კომისიის წევრი                                    
84 45 ამირან დავითაძე მოადგილე                                          

84 46 ოთარ ანთაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 46 ელიზბარ ანთაძე კომისიის მდივანი                                  
84 46 ბეჟან გელაძე კომისიის წევრი                                    
84 46 ირმა ანთაძე კომისიის წევრი                                    
84 46 თემურ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
84 46 გენად შავაძე კომისიის წევრი                                    
84 46 მალხაზ გელაძე კომისიის წევრი                                    
84 46 ედნარ გელაძე კომისიის წევრი                                    
84 46 გია გელაძე კომისიის წევრი                                    
84 46 ემზარ გელაძე კომისიის წევრი                                    
84 46 მარად გელაძე კომისიის წევრი                                    
84 46 გოჩა დიასამიძე კომისიის წევრი                                    
84 46 რამაზ გელაძე მოადგილე                                          

84 47 ემზარ ჩოგაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 47 იამზე ჯორბენაძე კომისიის მდივანი                                  
84 47 ნათია შანთაძე კომისიის წევრი                                    
84 47 გოგიტა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 47 მაიკო თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
84 47 იამზე ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 47 რომან თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
84 47 ზაურ ჩოგაძე კომისიის წევრი                                    
84 47 ემზარ შანთაძე კომისიის წევრი                                    
84 47 ედნარ ჩოგაძე კომისიის წევრი                                    



84 47 ფირუზ ჩოგაძე კომისიის წევრი                                    
84 47 ირინა ძირკვაძე კომისიის წევრი                                    
84 47 ავთანდილ ბოლქვაძე მოადგილე                                          

84 48 ალექსანდრე დუაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 48 ნათელა გაბაიძე კომისიის მდივანი                                  
84 48 რომან თურაძე კომისიის წევრი                                    
84 48 ქებულ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    
84 48 იგორ თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    
84 48 ფატი ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 48 ვაჟა ჯაბნიძე კომისიის წევრი                                    
84 48 მარგალიტა შაინიძე კომისიის წევრი                                    
84 48 მზია თურაძე კომისიის წევრი                                    
84 48 ოთარ თურაძე კომისიის წევრი                                    

84 48 დურმიშხან ჯაბნიძე კომისიის წევრი                                    
84 48 ემზარ ჯაბნიძე კომისიის წევრი                                    
84 48 როინ თურაძე მოადგილე                                          

84 49 შუქრი გორგაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 49 არსენ ცეცხლაძე კომისიის მდივანი                                  
84 49 მიხეილ ადაძე კომისიის წევრი                                    
84 49 თემურ გორგაძე კომისიის წევრი                                    
84 49 ბადრი გორგაძე კომისიის წევრი                                    
84 49 გიორგი ბერიძე კომისიის წევრი                                    
84 49 ჯუმბერ გორგაძე კომისიის წევრი                                    
84 49 იოსებ გორგაძე კომისიის წევრი                                    
84 49 მერაბ ბახუნტარაძე კომისიის წევრი                                    
84 49 თემურ გორგაძე კომისიის წევრი                                    
84 49 შოთა გორგაძე კომისიის წევრი                                    
84 49 თემურ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
84 49 თამაზ ცეცხლაძე მოადგილე                                          

84 50 თემური ართმელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 50 მამია ცეცხლაძე კომისიის მდივანი                                  
84 50 რამაზ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    
84 50 ნუგზარ პაიჭაძე კომისიის წევრი                                    
84 50 ჯემალ ართმელაძე კომისიის წევრი                                    
84 50 თემურ შავაძე კომისიის წევრი                                    



84 50 ტარიელ წინწკალაძე კომისიის წევრი                                    
84 50 ავთანდილ გორგაძე კომისიის წევრი                                    
84 50 ზაზა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
84 50 თამაზ ბერიძე კომისიის წევრი                                    
84 50 ომარ ირემაძე კომისიის წევრი                                    
84 50 ნოდარ შავაძე კომისიის წევრი                                    
84 50 თემურ ცეცხლაძე მოადგილე                                          

84 51 რეზო ანთაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 51 არჩილ კოჩალიძე კომისიის მდივანი                                  
84 51 დავით გორგაძე კომისიის წევრი                                    
84 51 ხვიჩა ხოზრევანიძე კომისიის წევრი                                    
84 51 ბადრი ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 51 კახა ძირკვაძე კომისიის წევრი                                    
84 51 ლერი ანთაძე კომისიის წევრი                                    
84 51 მამუკა კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    
84 51 ცისნამი კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    
84 51 ნუგზარ კვიახიძე კომისიის წევრი                                    
84 51 უშანგი კოჩალიძე კომისიის წევრი                                    
84 51 ეთერ შანთაძე კომისიის წევრი                                    
84 51 ხარიტონ კოჩალიძე მოადგილე                                          

84 52 ედვარდ გობაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 52 ზურაბ გობაძე კომისიის მდივანი                                  
84 52 მანანა კახაძე კომისიის წევრი                                    

84 52 ნაზიბროლა კახაძე კომისიის წევრი                                    
84 52 ინგა ძირკვაძე კომისიის წევრი                                    
84 52 მერაბ ძირკვაძე კომისიის წევრი                                    
84 52 როინ გობაძე კომისიის წევრი                                    
84 52 ზაირა კახაძე კომისიის წევრი                                    
84 52 რაულ გობაძე კომისიის წევრი                                    
84 52 ასმათ კახაძე კომისიის წევრი                                    
84 52 მადონა კახაძე კომისიის წევრი                                    
84 52 ნუნუ ძირკვაძე კომისიის წევრი                                    
84 52 ბადრი კახაძე მოადგილე                                          

84 53 ზურაბ საგინაძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 53 ინდირა ძირკვაძე კომისიის მდივანი                                  



84 53 ჯაბა საგინაძე კომისიის წევრი                                    
84 53 ნათელა საგინაძე კომისიის წევრი                                    
84 53 ზაურ საგინაძე კომისიის წევრი                                    
84 53 გურამ საგინაძე კომისიის წევრი                                    
84 53 თენგიზ საგინაძე კომისიის წევრი                                    
84 53 ოთარ საგინაძე კომისიის წევრი                                    
84 53 თამილა საგინაძე კომისიის წევრი                                    
84 53 ოსმან საგინაძე კომისიის წევრი                                    
84 53 სულიკო საგინაძე კომისიის წევრი                                    
84 53 ჯამბულ საგინაძე კომისიის წევრი                                    
84 53 რომან საგინაძე მოადგილე                                          

84 54 ციალა სურმანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              
84 54 ლელა ბასილაძე კომისიის მდივანი                                  
84 54 მაკა ბასილაძე კომისიის წევრი                                    
84 54 ირმა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
84 54 ნაზი გორგილაძე კომისიის წევრი                                    
84 54 ზვიად სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
84 54 შოთა დავითაძე კომისიის წევრი                                    
84 54 ლია ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    
84 54 გულისა ბერიძე კომისიის წევრი                                    
84 54 ნარგიზ გორგილაძე კომისიის წევრი                                    
84 54 მიხეილ დავითაძე კომისიის წევრი                                    
84 54 მზია სურმანიძე კომისიის წევრი                                    
84 54 გულიკო შაინიძე მოადგილე                                          



დამნიშნავი/ამრჩევი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია



ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

რესპუბლიკური პარტია



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

კონსერვატიული პარტია
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი



პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პგ ეროვნული ფორუმი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი



რესპუბლიკური პარტია

ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი

ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია



ოლქი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
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ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
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ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
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ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
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ოლქი
ოლქი
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ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
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ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
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ოლქი
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ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
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პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
კონსერვატიული პარტია



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
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პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
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პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი

ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
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ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
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ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
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ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
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ოლქი
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პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
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ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
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ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
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ოლქი
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ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
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ოლქი
ოლქი
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ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
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ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პგ ეროვნული ფორუმი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი



კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია



რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი



რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი



ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია



ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი



პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

კონსერვატიული პარტია



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი



ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პგ ეროვნული ფორუმი

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია



ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
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ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

პგ ეროვნული ფორუმი



ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
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ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
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პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
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ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
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პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



კონსერვატიული პარტია
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

რესპუბლიკური პარტია



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია



პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია



პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პგ ეროვნული ფორუმი
ოლქი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი



ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

კონსერვატიული პარტია
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
რესპუბლიკური პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



რესპუბლიკური პარტია

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
კონსერვატიული პარტია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ოლქი
ოლქი
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
პგ ეროვნული ფორუმი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი



რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი



ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
რესპუბლიკური პარტია
პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
ოლქი
ოლქი
ოლქი
ოლქი
პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

ოლქი
ოლქი
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
კონსერვატიული პარტია
პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პგ ეროვნული ფორუმი
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