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პარლამენტის წევრობის კანდიდატის გვარი 
და სახელი

მაჟორიტარული 
საარჩევნო ოლქის 

ნომერი და დასახელება 
(წარდგენის 

შემთხვევაში)

დაბადების 
თარიღი 

(რიცხვი, თვე, 
წელი)

მისამართი (რეგისტრაციის 
ადგილის მიხედვით)

სამუშაო ადგილი 
(დაწესებულების, 

ორგანიზაციის, 
საწარმოს და ა.შ. 

დასახელება)

თანამდებობა 
(უმუშევრობის 
შემთხვევაში 
აღინიშნება 

”უმუშევარი”) 

პარტიულობა 
(თუ 

უპარტიოა 
აღინიშნება 
”უპარტიო”
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1 ბაქრაძე დავით 01.07.1972 თბილისი, ლარსის შეს.3 ბ.29
საქართველოს 
პარლამენტი

თავმჯდომარე ე.ნ.მ. 1

2 ცისკარიშვილი პეტრე #18 ახმეტა 27.02.1974 თბილისი, ყიფშიძის ქ.#6. ბ.75
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

3 ბარამიძე გიორგი # 79 ბათუმი 05.01.1968 ბათუმი, მელიქიშვილის ქ.#4, ბ52 უმუშევარი ე.ნ.მ. 1

4 ბოკუჩავა თინათინ 29.05.1983 თბილისი, მოსაშვილის ქ. #3, ბ.5 უმუშევარი უპარტიო 2

5 თევდორაძე გიორგი #59, ქუთაისი 15.05.1975 ქუთაისი, ჭავჭავაძის გამზ. 59/10 უმუშევარი ე.ნ.მ. 1

6 თაქთაქიშვილი ჩიორა 28.02.1981 თბილისი, მარჯანიშვილის ქ.54
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 2

7 მაჭავარიანი მიხეილ #6 სამგორის 09.01.1968 თბილისი, რუსთაველის გამზ, #20
საქართველოს 
პარლამენტი

თავ-რის პირველი 
მოადგილე

ე.ნ.მ. 1

8 ვაშაძე გიორგი #5 ისანი 08.07.1981 თბილისი, მცხეთის ქ. 6, ბ.7 უმუშევარი უპარტიო 1

9 საყვარელიძე დავითი #4 კრწანისი 15.09.1981 თბილისი, ნუცუბიძის ქ.193 უმუშევარი ე.ნ.მ. 1

10 საჯაია მარიამ 15.03.1991
თბილისი, მ. თამარაშვილის ქ. #13, 

ბ.37
სტუდენტთა დასაქმების 

პროგრამა
სპიკერი უპარტიო 2

11 გაბაშვილი გიორგი 09.01.1973 თბილისი, წყნეთის ქ.#4ა, ბ.13
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

პარტიული სია
საქართველოს პარლამენტის 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნები

ბ.ა.

მიხეილ სააკაშვილი
პარტიის თავმჯდომარე
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12 ჯაფარიძე ზურაბ 01.01.1976 თბილისი, გაბაშვილის ქ.3
თბილისის თავისუფალი 

უნივერსიტეტი
პროფესორი უპარტიო 1

13 რატიანი სერგო 27.11.1967 თბილისი, მარჯანიშვილის 3, ბ.59
ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
ადმინისტრაც. 
ხელმძღვანელი

უპარტიო 1

14 ოჩიაური გიორგი 10.01.1927 თბილისი, ნუცუბიძის ქ.#151 უმუშევარი უპარტიო 1

15 ყიფშიძე ნიკოლოზი 12.10.1952 თბილისი, ანჯაფარიძის ქ.9, ბ.3

შპს "ნ. ყიფშიძის 
სახ.ცენტრ. 

საუნივერსიტეტო 
კლინიკა"

დირექტორი უპარტიო 1

16 ნადირაშვილი ირმა 15.03.1970 რუსთავი, 7მ/რ, კორპ.9, ბ.16
ე.ნ.მ. ცენტრალური 

ადმინისტრაცია
თავმჯდომარის 

თანაშემწე ე.ნ.მ. 2

17 წერეთელი გიორგი (გიგი) 23.02.1964 თბილისი, ნიკოლაძის 7
საქართველოს 
პარლამენტი

თავ-რის 
მოადგილე

ე.ნ.მ. 1

18 კუბლაშვილი პავლე #57 ტყიბული 31.01.1976
თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #34, 

ნაკვ.19. ბ7
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

19 კარბელაშვილი გიორგი #2 ვაკე 03.05.1962 თბილისი, კეკელიძის ქ #5, ბ.12 უმუშევარი ე.ნ.მ. 1

20 ნიკოლაიშვილი რამაზ #60 ოზურგეთი 17.06.1965
თბილისი, დიღმის მასივი, კვ.5, 

კორპ.19, ბ41,42
უმუშევარი უპარტიო 1

21 მელიქიშვილი ზურაბ 15.02.1971
თბილისი, ვ. ბოჭორიშვილის 

ქ..#37ა, ბ.25-26 
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

22 ბეჟაშვილი ლევან #13 სიღნაღი 09.11.1974
თბილისი, ნუცუბიძის 2მრ, 2კვ. 

კორპ.4, ბ.17
უმუშევარი ე.ნ.მ. 1

23 ბობოხიძე აკაკი #58 წყალტუბო 14.09.1964 ქუთაისი, სხირტლაძის #7
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

24 თარგამაძე გიორგი (გივი) 23.07.1968
თბილისი, მოსაშვილის             ქ. 

#12, ბ.24
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

25 გოგორიშვილი ხათუნა 04.09.1964 თბილისი, ჟ. შარტავას ქ.#18, ბ.4
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 2

26 მახარაძე მიხეილ 13.11.1946
ბათუმი, ვახტანგ გორგასლის 159, 

ბ.31
აჭარის ა/რ უმაღლესი 

საბჭო
თავ-რე ე.ნ.მ. 1

27 მელაძე გიორგი 01.01.1972
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #38, 

ბ.24
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

ბ.ა.

მიხეილ სააკაშვილი
პარტიის თავმჯდომარე
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28 სუბელიანი კობა 03.10.1978 თბილისი, ასათიანის ქ.#36, ბ.7 უმუშევარი ე.ნ.მ. 1

29 ღვინიაშვილი გიორგი # 12, გურჯაანი 26.03.1969 თბილისი, საირმის ქ. კორპ. 7, ბ.26 უმუშევარი ე.ნ.მ. 1

30 მინაშვილი აკაკი 24.09.1980 თბილისი, ზანდუკელის ქ.9
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

31 წიკლაური ნუგზარ 04.08.1968
თბილისი, დიღმის მას.    მე-5 

კვარტ. კორპ.16, ბ.83
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

32 ხაჩიძე გიორგი 09.02.1974
თბილისი, თემქა, მე-3 მრ., მე-5 

კვარტ.კორპ.27, ბ2
უმუშევარი ე.ნ.მ. 1

33 დარჩიაშვილი დავით 16.12.1960 თბილისი, ზანდუკელის ქ.29
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

34 კანდელაკი გიორგი 04.08.1982
თბილისი დიღმის მას. მე- 2 კვარტ., 

კორპ.11, ბ.42
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

35 მალაშხია შოთა 17.09.1962 თბილისი, ფილიას ქ.#4
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ უპარტიო 1

36 ხერხეულიძე ეკატერინე 13.06.1972 თბილისი, გორგასლის ქ.#37, ბ.158
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 2

37 თარხნიშვილი ლევან 01.09.1971
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.27. 

ბ.55
ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
ასისტენტ-

პროფესორი
უპარტიო 1

38 ბასიშვილი ბადრი 20.01.1977 გორის რ-ნი. სოფ. კეხვი
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

39
ისმაილოვა სამირა 01.10.1990 ბოლნისის რ-ნი, სოფ. დარბაზი

 განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო

 მრჩეველ-
კონსულტანტი

უპარტიო 2

40 ხიზანეიშვილი ტარიელ 31.07.1971 თბილისი, მიცკევიჩის ქ. #29, ბ.7 უმუშევარი ე.ნ.მ. 1

41
მურადიანი გენრიხ 23.01.1950

თბილისი, ვაზისუბნის დას. მე-7 
კორპ. ბ.55

სახმელეთო 
ტრანსპორტის სააგენტო

უფროსის 
მრჩეველი

ე.ნ.მ. 1

42 კოკაია მერი 07.03.1990
სოხუმი, თბილისის გზატკ. #49, 

ბ.12

საქართველოს 
პრეზიდენტის 

ადმინისტრაციის პრეს-
სამსახური

უფროსი 
სპეციალისტი

ე.ნ.მ. 2

ბ.ა.

მიხეილ სააკაშვილი
პარტიის თავმჯდომარე
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43 ოჩიაური ხათუნა 09.06.1959 თბილისი, ხვიჩიას ქ.#4, ბ.4
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 2

44 ჯავახაძე ელენე 19.06.1973 თბილისი, ყაზბეგის ქ.#32
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 2

45
მჭედლიძე ქეთევან 27.07.1982

თბილისი, ვაზისუბნის I მრ. კორპ. 
17, ბ.2

საქართველოს 
პრლამენტის აპარატი

მთავარი 
სპეციალისტი

ე.ნ.მ. 2

46
დამენია ლაშა 14.08.1974

ზუგდიდი, გამსახურდიას გამზ. 
#30, ბ. 18

საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

47 გოდაბრელიძე გიორგი 14.03.1970 თბილისი, მცხეთის ქ.#7, ბ.4
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

48 თოიძე ოთარ 02.02.1948 თბილისი, კოსტავას ქ.#23
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

49 გაგოშიძე დავით 15.05.1957 ამბროლაური, სოფ. ტოლა უმუშევარი ე.ნ.მ. 1

50 გარიბოვი ხანახმედ 05.04.1956 გარდაბანი, სოფ. კარათაკლია
გარდაბნის       რ-ნის 

საკრებულო
საკრებულოს წევრი ე.ნ.მ. 1

51 ბოტკოველი გიორგი 02.06.1979
თბილისი, გურამიშვილის 

გამზ.#30, კორპ.2, ბ.36
უმუშევარი ე.ნ.მ. 1

52 კუპრავა გოჩა 03.08.1970 აბაშის რ-ნი, სოფ. ძველი აბაშა
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

53 ხახნელიძე გიორგი 17.05.1971
თბილისი, ვარკეთილი-3, I 

მრ.კორპ.13, ბ.40
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

54 გრიგალაშვილი თეიმურაზ 12.01.1972
თბილისი, მიცკევიჩის ქ. I კორპ. 

ბ.41
უმუშევარი ე.ნ.მ. 1

55  ურუშაძე ანდრია #3, საბურთალო 25.04.1968 თბილისი, ყიფშიძის ქ.10, ბ.31 დროებით უმუშევარი ე.ნ.მ. 1

56 კოტეტიშვილი ირაკლი 19.05.1983
თბილისი, საბურთალოს ქ.43/33ა, 

ბ.50ა
უმუშევარი უპარტიო 1

57 სამხარაძე ირაკლი 31.01.1989
ქუთაისი, აღმაშენებლის გამზ. #22, 

ბ. 4
უმუშევარი უპარტიო 1

58 გამცემლიძე ზაალ (ზაზა) 22.02.1949 თბილისი, ფალიაშვილის        ქ. #2
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

ბ.ა.

მიხეილ სააკაშვილი
პარტიის თავმჯდომარე
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59 როინიშვილი გიორგი 22.10.1964 თბილისი, ყაზბეგის გამზ. #2ა, ბ.6
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

60 ანჯაფარიძე კახაბერ 09.04.1976
თბილისი, ყაზბეგის გამზ. #19გ, 

ბ.25
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

61 კუკავა ზვიად 28.10.1978
თბილისი, გლდანის I მრ., კორპ.12, 

ბ.17
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

62 ქავთარაძე ირაკლი 22.11.1973
თბილისი, დიღმის მასივი, მე-5 კვ. 

მე-8 კ, ბ.38
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

63 გაჩეჩილაძე მამუკა 10.04.1967 თბილისი, სურამის ქ.9
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

64 თოდრაძე დავით 28.06.1959 თბილისი, ნუცუბიძის ქ. #26, ბ.43
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

65 იმნაძე გიორგი 17.07.1972 თბილისი, მუხაძის ქ.34, ბ.8
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

66 გულიკაშვილი ზაზა 06.10.1964 საგარეჯო, ბარათაშვილის ქ.#9ა
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

67 ასანიძე გიორგი 30.08.1975
თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 75, 

3ა კორპ, ბ.19
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

68 ოვაშვილი დევი 06.12.1968 ახალგორი, ი.ჭავჭავაძის ქ.7
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

69 კიკალეიშვილი ზურაბ 22.06.1950 თბილისი, ფანასკერტელის 9, ბ.56
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

70 სუხიშვილი კახაბერ 31.05.1973
თბილისი, თარხნიშვილის I ჩიხი, 

კორპ.4, ბ.16
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

71 თევდორაძე გოჩა 21.06.1963 ქუთაისი, სხირტლაძის ქ.7
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

72 სტურუა ავთანდილ 15.11.1967
სამტრედია, ს.ხუნჯულაური, მე-5 ქ. 

#7
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

73 კაკალაშვილი გურამ 22.03.1965 ლაგოდეხი, წმ. ნინოს ქ.43
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

74 წურწუმია თემიურაზ 24.07.1962 ფოთი, გურიის ქ. 191, ბ.10
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

75 ჯაბუა გურანდა 03.09.1981
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.მე-2 

კვარტ. მე-17 კორპ. ბ.40
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ უპარტიო 2

76 შანიძე გოჩა 18.02.1966 ოზურგეთი, ჭავჭავაძის ქ.10, ბ.12
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ უპარტიო 1

ბ.ა.

მიხეილ სააკაშვილი
პარტიის თავმჯდომარე
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77 პატარაია გიორგი 11.08.1980 თბილისი, ა. ქურდიანის 12/14, ბ.20
საქართველოს 
პარლამენტი

მოწვეული 
სპეციალისტი

ე.ნ.მ. 1

78 წოწკოლაური ვაჟა 01.08.1973
თბილისი, ნუცუბიძის ფერს. მე-4 

მრ. კორპ.14, ბ.73
საქართველოს 
პარლამენტი

მოწვეული 
სპეციალისტი

ე.ნ.მ. 1

79 გეგენავა არჩილი #1, მთაწმინდა 23.03.1975
თბილისი, კოსტავას               I შეს. 

#11, ბ.11
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

80 ალავიძე ანდრო #7, ჩუღურეთი 08.02.1983 თბილისი, წმ. ნიკოლოზის ქ.5
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

81  ჩაჩანიძე გიორგი #8, დიდუბე 30.01.1969
თბილისი, წყალტუბოს ქ. მე-3 

კორპ. ბ.16
თბილისის საკრებულო საკრებულოს წევრი ე.ნ.მ. 1

82 სამადაშვილი მერაბ #9, ნაძალადევი 11.10.1964 თბილისი, სანავარდოს ქ. 76
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ უპარტიო 1

83 ხაჩირაშვილი ნიკოლოზ #10, გლდანი 29.07.1975
თბილისი, გლდანის 2მ/რ, 42 კორპ. 

ბ.77
თბილისის საკრებულო საკრებულოს წევრი ე.ნ.მ. 1

84 მუსაევი აფთანდილ 14.11.1982 დმანისი, ს. კიზილქილისა
შპს "სოკარ პეტროლეუმ 

ჯორჯია"
ცვლის უფროსი უპარტიო 1

85 ჩალათაშვილი გია #11, საგარეჯო 09.01.1964 საგარეჯო, გამარჯვების #9ა უმუშევარი ე.ნ.მ. 1

86 კედელაშვილი ზაზა #14, დედოფლისწყარო 12.11.1985 დედოფლისწყარო, სოფ. ზემო ქედი უმუშევარი უპარტიო 1

87 გაბრიელიან მარტინ 11.03.1967 ახალქალაქი, ს. დილისკა ახალქალაქის გამგეობა
სოფ. დილისკის 

გამგებელი
უპარტიო 1

88 გოზალიშვილი გიორგი #15, ლაგოდეხი 24.10.1954 ლაგოდეხი, წმ. ნინოს ქ.14
ლაგოდეხის 

მუნიციპალიტ. 
საკრებულო

საკრებულოს წევრი ე.ნ.მ. 1

89 ვერულაშვილი მარიკა #16, ყვარელი 19.03.1971
თბილისი, ნუცუბიძის 3მ/რ, 3კვ. 5 

კორპ., ბ.2
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 2

90 დავითაშვილი ვასილ #17, თელავი 15.04.1958 თელავი, მ. ჯავახიშვილის ქ.14
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

91 აბაშვილი გიორგი #19, თიანეთი 20.04.1980 თბილისი, გრიგოლ ფერაძის 19 უმუშევარი ე.ნ.მ. 1

92 ჩიქოვანი მამუკა #20, რუსთავი 20.08.1976
რუსთავი, დონეცკ. მეტალურგთა 

გასასვლელი კორპ.9, ბ.9
უმუშევარი ე.ნ.მ. 1

93 ფეიქრიშვილი გიორგი #21, გარდაბანი 01.01.1958
თბილისი, წავკისი. აღმაშენებლის 

ქ. #44

გარდაბნის  
მუნიციპალიტ. 

საკრებულო
საკრებულოს წევრი ე.ნ.მ. 1

ბ.ა.

მიხეილ სააკაშვილი
პარტიის თავმჯდომარე
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94 სულეიმანოვი აზერ #22, მარნეული 23.07.1967
ქ. მარნეული, ხ. ბორჩალოელის ქ. 

#2
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

95 გულმამედოვი კარა 02.10.1955 ბოლნისი, სოფ. ტალავერი
ე.ნ.მ. ბოლნისის 

ორგანიზაცია
თავმჯდომარე უპარტიო 1

96 ნაყოფია კობა # 23 ბოლნისი 22.02.1969 თბილისი, გამსახურდიას 23, ბ.42
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

97 ოქრიაშვილი კახაბერ #24, დმანისი 21.03.1966 დმანისი, ი. ცურტაველის 56
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ უპარტიო 1

98 შავლოხაშვილი რევაზ #25, წალკა 25.07.1964 თბილისი, ლომონოსოვის ქ.4 უმუშევარი უპარტიო 1

99 ბეჟუაშვილი დავით # 26 თეთრიწყარო 19.01.1969
თეთრიწყაროს რ-ნი, მანგლისი, 

დიდგორის 9
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ უპარტიო 1

100 კალანდაძე ანდრო #27, მცხეთა 01.08.1956 მცხეთა, აღმაშენებლის 97
მცხეთის მუნიციპალიტ. 

საკრებულო
საკრებულოს წევრი ე.ნ.მ. 1

101 ნინო ხუციშვილი #28, დუშეთი 25.03.1984 დუშეთი, შოთა რუსთაველის ქ.#36
დუშეთის 

მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

გამგებლის 
მოადგილე

ე.ნ.მ. 2

102 ასადოვი რამინ 14.07.1981 ბოლნისი, ს. ცურტავი
ბოლნისის 

მუნიციპალიტეტი
გამგებლის 
მოადგილე

უპარტიო 1

103 მალანია გოჩა #29, ყაზბეგი 07.02.1952 ყაზბეგი, სიონი
ყაზბეგის მუნიციპალიტ. 

საკრებულო
საკრებულოს წევრი ე.ნ.მ. 1

104 ხაჩირაშვილი კახაბერ #30, კასპი 09.07.1977
თბილისი, გლდანის 2მ/რ, 42 კორპ. 

ბ.77
უმუშევარი ე.ნ.მ. 1

105 ტატიშვილი გიორგი #32, გორი 09.08.1976 გორი, გორკის ქ. 11ა უმუშევარი ე.ნ.მ. 1

106 ბურჯანაძე ილია #33, ქარელი 03.01.1954 ქარელი, დ. აგარა, რუსთაველის 72 უმუშევარი ე.ნ.მ. 1

107 ქიტიაშვილი სერგო #35, ხაშური 28.09.1975 ხაშური, ბესიკის ქ.15
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

108 ხვედელიანი მამუკა #36, ბორჯომი 30.03.1972 ბორჯომი, რუსთაველის 89 უმუშევარი უპარტიო 1

109 ჩიტაშვილი ვაჟა #37, ახალციხე 10.02.1963
ახალციხის რ-ნი. ქ. ვალე, 

მანველიშვილის ქ. 31
უმუშევარი უპარტიო 1

ბ.ა.

მიხეილ სააკაშვილი
პარტიის თავმჯდომარე
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110 ჩილინგარაშვილი ზურაბ #38, ადიგენი 05.01.1965
ახალციხე, ანთიმოზ ივერიელის 

ქ.22
უმუშევარი უპარტიო 1

111 ლონდარიძე ტარიელ #39, ასპინძა 20.10.1968
თბილისი, ირბახის ქ. 18, კორპ.15, 

ბ.2
უმუშევარი უპარტიო 1

112 პეტროსიანი სამველ #40, ახალქალაქი 31.08.1954 ახალქალაქი, თამარ მეფის ქ.72 უმუშევარი უპარტიო 1

113 მკოიანი ენზელ #41, ნინოწმინდა 03.05.1959 ახალქალაქი, ბ. ლომსაძის ქ. 70/1
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ უპარტიო 1

114 ხაჩატურიან გოჩა 28.02.1971 წალკა, ს. აშკალა
წალკის 

მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო

საკრებულოს წევრი უპარტიო 1

115 გავაშელი ვალერიან #43, ონი 03.11.1974 ონი, აღმაშენებლის ქ.6 უმუშევარი ე.ნ.მ. 1

116 ენუქიძე გოჩა #44 ამბროლაური 08.04.1962
ამბროლაური, ბრატისლავა-რაჭის 

ქ.        I შეს. #9
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ უპარტიო 1

117 ხაბულიანი სერგო #45, ცაგერი 04.04.1961
თბილისი, დ/დიღომი, 
თავდადებულის 26/51

უმუშევარი უპარტიო 1

118 ლიპარტელიანი გოგი #46, ლენტეხი 27.03.1952
თბილისი, კრწანისის ქ. #16, კორპ. 

2,  ბ. 25
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ უპარტიო 1

119  კვიციანი კანდიდ #47, მესტია 01.05.49 თბილისი, ნ. ჩხეიძის 46
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

120 ჭყოიძე მამუკა #48, ხარაგაული 19.09.1974
ხარაგაული, რ. დეკანოსიძის ქ. #3, 

ბ.10
უმუშევარი უპარტიო 1

121 ბუცხრიკიძე კახა #49, თერჯოლა 23.07.1972 თერჯოლა, თამარ მეფის ქ.13 უმუშევარი უპარტიო 1

122 ცერცვაძე ზურაბ #50, საჩხერე 29.04.1973 საჩხერე, კოსტავას 29 უმუშევარი ე.ნ.მ. 1

123 ბუცხრიკიძე ბეჟან #51, ზესტაფონი 22.07.1960 თერჯოლის რ–ნი, სოფ. ალისუბანი
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

124 კოხოძე თემურ #52 ბაღდათი 02.03.1959
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 51, 

კორპ.12, ბ.7
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ უპარტიო 1

ბ.ა.

მიხეილ სააკაშვილი
პარტიის თავმჯდომარე
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125  ლეჟავა პაატა #53, ვანი 15.10.1972 თბილისი, ფალიშვილის 88
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

126 მირზოევი სავალან 29.08.1986 გარდაბანი, სოფ. ყარათაკლია
რეინტეგრაციის საკ. სახ. 

მინისტრის აპარატი
წარმომადგ. ქვ. 

ქართლის რეგიონში უპარტიო 1

127 ჯანელიძე მერაბ #54, სამტრედია 30.12.1965
სამტრედია, აღმაშენებლის გამზ. 

132
ჯეოჰოსპიტალი ქირურგი ე.ნ.მ. 1

128 ჭავჭანიძე დავით #55, ხონი 10.09.1973 ხონი, გამსახურდიას 29
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

129 ჩიკვილაძე პროკოფ #56, ჭიათურა 19.04.1962 ჭიათურა, იაშვილის ქ.20 უმუშევარი ე.ნ.მ. 1

130 გოგუაძე გიორგი #61, ლანჩხუთი 16.05.1959 ლანჩხუთი, სოფ. აკეთი უმუშევარი უპარტიო 1

131 ჯინჭარაძე მანანა #62, ჩოხატაური 18.03.1963 ჩოხატაური, ფიროსმანის ქ.15 უმუშევარი უპარტიო 2

132 დარცმელიძე დავით #63, აბაშა 22.09.1979 აბაშის რ–ნი, ს. სამიქაო უმუშევარი უპარტიო 1

133 მისაბიშვილი გურამ #64, სენაკი 28.05.1954 სენაკი, უნივერსიტეტის ქ.1 უმუშევარი ე.ნ.მ. 1

134 ჯანაშია ნაული #65, მარტვილი 01.03.1947 მარტვილი, დიდი ჭყონი
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ ე.ნ.მ. 1

135 ბუკია გოდერძი #66, ხობი 15.10.1952 თბილისი, ფალიაშვილის 88, ბ14
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ უპარტიო 1

136 ახალაია როლანდ #67, ზუგდიდი 01.04.1950 ზუგდიდი, სარაჯიშვილის ქ.32 უმუშევარი უპარტიო 1

137 ქარდავა ლევან #68, წალენჯიხა 07.03.1980 თბილისი, ბუდაპეშტის      I შეს. #7
SGI მდგრადი 
განვითარების 
ინვესტიციები

კონსულტანტი უპარტიო 1

138 ლემონჯავა ვახტანგ #69,ჩხოროწყუ 10.02.1962 ფოთი, 9 აპრილის ქ 28/63 უმუშევარი უპარტიო 1

139 სარიშვილი თენგიზ #70, ფოთი 05.10.1950 ფოთი, ბარათაშვილის ქ.64 შპს "სათნო" დირექტორი უპარტიო 1

ბ.ა.

მიხეილ სააკაშვილი
პარტიის თავმჯდომარე
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140 შერვაშიძე იაშა #80, ქედა 01.08.1957 ბათუმი, რუსთაველის ქ. 41/33
საქართველოს 
პარლამენტი

პ/წ უპარტიო 1

141 ცხომელიძე გელა #81, ქობულეთი 22.02.1965 ბათუმი, ვაჟა–ფშაველას ქ. 5, ბ.32 უმუშევარი უპარტიო 1

142 მეგრელიძე ომარ #82, შუახევი 10.08.1962 ბათუმი, ვაჟა–ფშაველას 72 აჭარის ა.რ. მთავრობა აპარატის უფროსი ე.ნ.მ. 1

143 დუმბაძე თეიმურაზ #83, ხელვაჩაური 16.12.1960
ხელვაჩაურის რ–ნი, ს. 

მეჯინისწყალი
უმუშევარი უპარტიო 1

144  ბოლქვაძე ანზორ #84 ხულო 09.09.1960 დაბა ხულო, აღმაშენებლის 14
საქართველოს 
პარლამენტი

თავ-რის 
მოადგილე

ე.ნ.მ. 1

145 ურუშაძე მანონი 19.10.1976
თბილისი,                

ლორთქიფანიძის ქ.8, ბ.1ა
ე.ნ.მ. ცენტრალური 

ოფისი
მთავარი 

სპეციალისტი
ე.ნ.მ. 2

146 ხუციშვილი დავით 18.09.1969 თბილისი, წინამძღვრიშვილის 7 ე.ნ.მ ისნის ორგანიზაცია
ზონის 

ხელმძღვანელი
ე.ნ.მ. 1

147 უთურაშვილი გიორგი 27.02.1961 თბილისი, ფონიჭალა 3, კ.18, ბ.31
თბილისის #70 საჯარო 

სკოლა
დირექტორი ე.ნ.მ. 1

148 ნიკოლაშვილი ელისო 20.05.1975 თბილისი, შ. ცინცაძის       I შეს. #3
თბილისის #8 საჯარო 

სკოლა
პედაგოგი ე.ნ.მ. 2

149 ქამუშაძე ვახტანგ 20.02.1975 თბილისი, ქეთევან წამებულის 63ა

ფსიქიკური 
ჯანმრთელობისა და 

ნარკომანიის პრევენციის 
ცენტრი

კოორდინატორი ე.ნ.მ. 1

150 მამულაშვილი გიორგი 09.03.1963 თბილისი, ბუდაპეშტის ქ. 5, ბ.23
შპს "მედიქალ პარკი 

საქართველო"
ფინანსური 

დირექტორი
უპარტიო 1

151 რევაზიშვილი ლაშა 05.09.1974 თბილისი, მ. თოიძის ქ. #2/10
ე.ნ.მ. ცენტრალური 
ადმინისტრაციის 

სამდივნო
თანაშემწე ე.ნ.მ. 1

152 ბლიაძე თემურ 08.04.1962 მცხეთის, რ-ნი, ს. მუხრანი შპს "ბონ-ტონი 111" დირექტორი ე.ნ.მ. 1

153 ხაბეიშვილი ლევან 07.05.1987 თბილისი, ტყვარჩელის 2
ე.ნ.მ. სამგორის  

ახალგაზრდული 
ორგანიზაცია 

თავმჯდომარე ე.ნ.მ. 1

154 ბაკურაძე დავით 18.02.1972
თბილისი, დიდი დიღომი, მე-3 მრ. 

კ.6, ბ.53
შპს "სინათლის ქალაქი"

დირექტორის 
პირველი 

მოადგილე
უპარტიო 1

155 მამულაშვილი სოკრატ 09.05.1975
თბილისი, გლდანი, მე-8 მრ, I კორპ. 

ბ.126
შპს "საქართველოს 

ფოსტა"
სამმართველოს 

უფროსი
უპარტიო 1

ბ.ა.

მიხეილ სააკაშვილი
პარტიის თავმჯდომარე


