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1

ლაღიძე გიორგი

№21 გარდაბნის 
საარჩევნო ოლქი

4/17/1976

გარდაბნის რ-ნი, ს. 
კუმისი

პარტია ,,მომავალი 
საქართველო"

თავმჯდომარე
მომავალი 

საქართველო მამაკაცი

2
ჩივაძე გელა 1/12/1967

ქ.თბილისი გლდანის მე-
3ა მ-რ-ნი, კ 24, ბ 164

საქართველოს 
ადვოკატთა 
ასოციაცია ადვოკატი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

3
კორკელია სოსო

№67 ზუგდიდის 
საარჩევნო ოლქი

2/11/1987
გალი, სოფ. ოტობაია

პარტია ,,მომავალი 
საქართველო"

მთავარი 
კომიტეტის წევრი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

4
თორდუა დავით

№2   ვაკის 
საარჩევნო ოლქი

3/12/1970

ქ.სოხუმი, ძერჟინსკის ქ. 
კვ.1, კორპ 8, ბინა 1

პარტია ,,მომავალი 
საქართველო" მთავარი 

კომიტეტის წევრი
მომავალი 

საქართველო მამაკაცი

5 თანდილაშვილი  
ალექსანდრე 4/11/1983

ქ.თბილისი, გლდსნის IV 
მ/რ, კ.105, ბინა 17

პარტია ,,მომავალი 
საქართველო"

პარტიის 
თავმჯდომარის 

თანაშემწე
მომავალი 

საქართველო მამაკაცი

6 მშვენიერაძე 
ნათელა

№26 
თეთრიწყაროს 

საარჩევნო ოლქი 12/2/1938

თბილისი, ზემო 
ფონიჭალა, სურგულაძის 

ქ. №61 უმუშევარი
მომავალი 

საქართველო ქალი

7
ჭაავა ტარიელ 4/19/1970

ქ.გალი, სოფ. ქვ. ბარღები
უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

8
კარანაძე დავით

№63 აბაშის 
საარჩევნო ოლქი

11/5/1987
ქ.გალი, სოფ. ქვ. ბარღები

უმუშევარი
მომავალი 

საქართველო მამაკაცი

პარტიული სია

საქართველოს პარლამენტის 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნები



9

ხორავა როლანდი 1/11/1959

მის. თბილისი 
მისამართის გარეშე.  
მოწმობის გამცემი 

ორგანოს დასახელება 
სამოქალაქო რეესტრის 
სააგენტოს მთაწმინდა-
კრწანისის სამსახური. 

გაცემის 
თარიღი06.11.2009წ. 

რეგისტრაციის 
თარიღი06.11.2009წ. 

მოქმედების ვადა 
06.11.2019წ

უმუშევარი
მომავალი 

საქართველო მამაკაცი

10
ფოფხაძე მამუკა 9/29/1970

ქ.თბილისი, ვაზის უბნის 
დას. კორპ.-10, ბინა-144

უმუშევარი
მომავალი 

საქართველო მამაკაცი

11 ლომოური 
ალექსანდრე

№79 ბათუმის  
საარჩევნო ოლქი 3/7/1984

ქ.თბილისი დიდუბის 
დას. №4 უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

12
გელოვანი მაიზერ

№47 მესტიის  
საარჩევნო ოლქი

10/25/1966
ზუგდიდი, სოფ ჩხორია

უმუშევარი
მომავალი 

საქართველო მამაკაცი

13
გოგიტიძე თემურ

№83 ხელვაჩაურის  
საარჩევნო ოლქი

12/10/1969

ქ.ბათუმი, 
ზ.გამსახურდიას №9

უმუშევარი
მომავალი 

საქართველო მამაკაცი

14 ნათელაშვილი 
ჯემალ

№8 დიდუბის  
საარჩევნო ოლქი

8/27/1964

თბილისი, ერწოს ქ.4. მე-
4 კორპ. ბინა 129

საქართველოს 
ადვოკატთა 
ასოციაცია ადვოკატი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

15
გაბელია მანანა

№68 წალენჯიხის  
საარჩევნო ოლქი 2/1/1960

ქ.სოხუმი, სოფ. შრომა
უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო ქალი

16 ბურდული 
ნატვრისა

№29 ყაზბეგის  
საარჩევნო ოლქი

12/22/1962

ქ.თბილისი ს.ცინცაძის 
№81

უმუშევარი
მომავალი 

საქართველო ქალი

17 ზედგენიძე 
რუსლან

№22 მარნეულის  
საარჩევნო ოლქი

9/8/1979

მარნეული, ჯანდარის 
დას. 3, ბინა-6

უმუშევარი
მომავალი 

საქართველო მამაკაცი

18 ფაციაშვილი 
გიორგი 9/16/1964

ქ.თბილისი, ვაზისუბანი              
I-მ/რ-ნი კ-15, ბ-3.

უმუშევარი
მომავალი 

საქართველო მამაკაცი

19 ლორთქიფანიძე 
მამუკა 12/31/1980

ქ.ბათუმი, ჭავჭავაძის ქ. 
№9,      ბ-15 უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

20 ხანდელიანი 
ლუტვიკ 4/23/1958

ქ.თბილისი, მელაანის მე-
2 შესახვევი №13

უმუშევარი
მომავალი 

საქართველო მამაკაცი

21 დურგლიშვილი 
ლევანი 2/13/1980

ახალციხე, 
სოფ.სხვილისი უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი



22 დესპოტაშვილი 
ფატმანი 8/18/1971

თეთრიწყაროს        რ-ნი 
სოფ.კოდა უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო ქალი

23
ნატმელაძე მაია 4/29/1979

თბილისი, აფხაზეთის I-
შეს. №4 უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო ქალი

24
ნატმელაძე ნათია 1/28/1981

თბილისი, აფხაზეთის I-
შეს. №4 უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო ქალი

25
ნატმელაძე მანანა 5/5/1958

თბილისი, აფხაზეთის I-
შეს. №4 უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო ქალი

26
ნატბელაძე ვაჟა 1/20/1952

თბილისი, აფხაზეთის I-
შეს. №4 უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

27
ლაღიძე მარიეტა 4/18/1970

გარდაბნის რ-ნი, ს. 
კუმისი უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო ქალი

28 ლაღიძე მზია 10/27/1951 გარდაბანი, ს კუმისი უმუშევარი
მომავალი 

საქართველო ქალი

29
ნუცუბიძე ლელა 4/17/1977

ქ,ქუთაისი, ნიკეას ქ, 
№44ა, ბ№58 უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო ქალი

30

ცეცხლაძე ეთერ 3/24/1952

მისამართი თბილისი, 
მისამართის გარეშე,  
მოწმობის გამცემი 

ორგანოს დასახელება 
სამოქალაქო რეესთრის 

სააგენტოს გლდანის 
სამსახური. გაცემის 
თარიღი13.10.2009წ. 

რეგისტრაციის 
თარიღი13.10.2009წ. 

მოქმედების ვადა 
13.10.2019წ

უმუშევარი
მომავალი 

საქართველო ქალი

31
თორდუა ლალი 6/22/1968

ქ.სოხუმი, ჭოჭუას ქ.№72, 
ბ-16 უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო ქალი

32
ზიბზიბაძე ბორისი 10/8/1975

ქ.სოხუმი, გუმისთის 
მასივი №4Б ბინა-23 უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

33
ჩაკაბერია მარიამ 8/26/1991

ქ.გალი, სოფ. ქვ. ბარღები
უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო ქალი

34
დარსაძე ინეზა 3/25/1971

ქ.თბილისი, ხივინის 
შეს.№22 უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო ქალი

35
ჭელიძე გიორგი 9/12/1973

ოზურგეთის რ-ნი სოფ. 
ლიხაური უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

36
გოგიტიძე მალვინა 11/15/1990

ქ.ბათუმი, 
ზ.გამსახურდიას №9 უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო ქალი

37
ფხაკაძე ალბერტ 5/5/1973

გულრიფში, დაბა 
აგუძერა უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

38
კილაძე ცისანა 3/1/1961

ხონის რ-ნი სოფ. კუხი
უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო ქალი



39
თორდუა ინვერი 12/27/1937

ქ.სოხუმი, კარტოზიას 
№4, ბ-1 უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

40
კარანაძე დარიკო 5/8/1990

ქ.გალი, სოფ. ქვ. ბარღები
უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო ქალი

41
ჩხაპელია მარიამი 8/28/1976

ქ.გალი სოფ. გუდავა
უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო ქალი

42
ნაჭყებია მანანა 1/1/1949

ქ.სოხუმი, კარტოზიას 
№4, ბ-1 უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო ქალი

43 ხანდელიანი 
დავით 3/16/1988

ქ.თბილისი, მელაანის მე-
2 შესახვევი №13

უმუშევარი
მომავალი 

საქართველო მამაკაცი

44
ზიბზიბაძე გიორგი 1/1/1969

ქ.სოხუმი,ეშბას ქ,№171ა, 
ბ-33 უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

45
პირველი ივდით 3/24/1990

საგარეჯო, სოფ. უდაბნო
უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო ქალი

46

ბერუაშვილი 
რუსუდან 2/6/1984

ქ.თბილისი. 
უმისამართო. 

(პირადობის გამცემი 
ორგანოს დასახელება: 
სამოქალაქო რეესტრი, 

ნაძალადევის 
სამსახური) გაც.თარიღი 

07.09.2010, მოქ.ვადა 
07.09.2020

უმუშევარი
მომავალი 

საქართველო ქალი

47 დევნოზაშვილი 
ნაირა 12/18/1956

თეთრიწყაროს რ-ნი სოფ. 
კოდა უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო ქალი

48
გაბელია მიხეილ 3/7/1986

ქ.სოხუმი, სოფ. შრომა
უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

49
ბერიძე შაქრო 9/5/1970

ბათუმი. შუახევის რ/ნი 
ს. ტაკიძეები უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

50 შელია მინდია 7/30/1973 ქ.გალი, სოფ. ოქუმი უმუშევარი
მომავალი 

საქართველო მამაკაცი

51
ფირცხელიანი მაკა 8/17/1992

ქ.ოჩამჩირე, სოფ. 
ოხურეი უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

52
ხორავა ელზა 9/29/1973

ჩხოროწუს რ-ნი 
სოფ.ლესიჭინე უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო ქალი

53
ასამბაძე რემზი 12/21/1967

თბილისი, ცხვედაძის ქ. 
№3 უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

54
არღვლიანი ხათუნა 1/1/1976

თბილისი ვაზისუბნის მე-
2 მ/რ კოპრპ.19, ბ-2

უმუშევარი
მომავალი 

საქართველო ქალი

55
აბშილავა მალხაზი 4/25/1975

ოჩამჩირე, სოფ. ოხურეი
უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი



56
ბოლქვაძე ინგა 7/13/1983

ხულო, რუსთაველის 22
უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო ქალი

57
ბობოხიძე იოსებ 2/12/1949

თბილისი, მე-6ა, 
დასახლება ზ.მ.კ. სახლი 

124/4 უმუშევარი
მომავალი 

საქართველო მამაკაცი

58 გველუკაშვილი 
კახაბერ 12/23/1969

ქარელი, ჭავჭავაძის №10
უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

59 რუსიეშვილი 
მარინა 1/29/1978

თბილისი 
ვ.სარაჯიშვილის 12 უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო ქალი

60
ჯაბურია ლადო 1/21/1987

ხობის რ-ნი სოფ. ახალი 
ხიბულა უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

61
დალაქიშვილი ნონა 9/11/1979

თბილისი ახოსპირელის 
მე-III ჩიხი, ბინა 9

უმუშევარი
მომავალი 

საქართველო ქალი

62 თინიკაშვილი 
თევდორე 2/28/1959

ქარელი სოფ.კეხიჯვარი
უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

63
ვიბლიანი ნუგეშა 7/17/1975

წალკა, თამარ მეფის ქ. 
№25 უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო ქალი

64
გორდაძე გოჩა 1/20/1965

თბილისი 
ვ.სარაჯიშვილის 12 უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

65 კოკონაშვილი 
ვახტანგ 7/1/1975

ქ.თბილისი, ფონიჭალა-
3, კ-30, ბინა-25

უმუშევარი
მომავალი 

საქართველო მამაკაცი

66 კიკალიშვილი 
არჩილ 1/20/1960

ქ.თბილისი, გლდანი 
ფ.მოსულიშვილის №1 უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

67
ყუფუნია გელა 6/21/1962

ზუგდიდი, 
სოფ.ახალსოფელი უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

68
რაზმაძე დათო 3/2/1984

გაგრა, სოფ.ხეივანი, 
ორჯონიკიძეს №116ა უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

69
ოთარაშვილი თეა 10/7/1985

ყვარელის რ-ნი, სოფ. 
შილდა უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო ქალი

70 პეტრიაშვილი 
რომან 8/26/1975

თბილისი, მუხიანის                         
I-შესახვევი №4 უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

71 ცატავა ნუკრი 5/17/1977 გალი, სოფ.მზიური უმუშევარი
მომავალი 

საქართველო მამაკაცი

72 ჩხეტიანი ნინელი 7/27/1980 მესტია, ჭუბერი უმუშევარი
მომავალი 

საქართველო ქალი

73

ვაჩეიშვილ ვაჟა 3/17/1951

ქ.თბილისი, 
ვარკეთილის მასივი ,,დ,, 

ქუჩა.კ-1, ბინა-31 უმუშევარი
მომავალი 

საქართველო მამაკაცი

74
სიმონიშვილი მაია 1/22/1972

ქ.თბილისი, 
ჩოლოყაშვილის ქ. №1-3 უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო ქალი

75 ყოლბაია ლალი 10/17/1986 ქ.გალი, სოფ. სიდა უმუშევარი
მომავალი 

საქართველო ქალი



76 მაღლაფერიძე 
ლალი 6/27/1977

ქ.თბილისი, მე-III 
მასივი, ,,დ,, ქუჩა კორპ.1, 

ბინა 28 უმუშევარი
მომავალი 

საქართველო ქალი

77
ჭელიძე ანზორი 6/25/1938

ოზურგეთის რ-ნი სოფ. 
ლიხაური უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

78
კეშელავა-ყოლბაია 
ლელა 4/12/1974

ქ.გალი. სოხუმის ქ. №1
უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო ქალი

79
ჯაფაროვ ისმაილ 6/2/1965

ლაგოდეხის რ-ნი, სოფ. 
კაბალი უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

80 ნოვრუზალოვი 
ბადრი 2/14/1976

კასპი, სოფ. ახალქალაქი
უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

81 ინდუაშვილი 
უშანგი 3/26/1964

ბორჯომი, სტალინის ქ. 
№47 უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

82
აბესაძე რატი 8/8/1971

თბილისი, მუხიანის 4ბ 
მ/რ, კორ-28, ბინა-23 უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

83
დანგიაშვილი 
ჯემალ 1/15/1954

თბილისი, მუხიანის IV 
მ/რ, კ-28, ბ-23 უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

84

ლომიძე გელა 11/12/1974

მისამართი რუსთავი 
მისამართის გარეშე 
მოწმობის გამცემი 

ორგანოს დასახელება 
სამოქალაქო რეესტრის 
სააგენტოს რუსთავის 
სამსახური. გაცემის 
თარიღი 11.01.2011 

რეგისტრაციის თარიღი 
30.08.2006 მოქმედების 

ვადა 11.01.2012

უმუშევარი
მომავალი 

საქართველო მამაკაცი

85
მიქაბერიძე გოჩა 12/5/1973

რუსთავი, ლესელიძის ქ. 
კორპ-52, ბ-7

უმუშევარი
მომავალი 

საქართველო მამაკაცი

86
ვალიევი როვშან 8/30/1974

გარდაბანი, გამარჯვების 
ქ.№45 უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

87 კვარაცხელია 
მალხაზ 6/4/1974

წალენჯიხის რაიონი 
სოფ.ნაკიფუ უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

88
ავალიანი ნიკა 1/19/1987

ზუგდიდის რ-ნი სოფ. 
გრიგოლიში უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

89
ბერაია ფატმანი 3/15/1964

ქ.ოჩამჩირე, სოფ. ცაგერა
უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო ქალი

90
გოგოლაძე თინა 6/21/1968

ბოლნისის რ-ნი, 
სოფ.რატევანი უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო ქალი

91 ყურფარაშვილი 
ზაზა 1/22/1982

გარდაბანის რ-ნი სოფ. 
ნორიო უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი



92 ჩხაპელია ლიანა 7/29/1982 ქ.გალი, სოფ. გუდავა უმუშევარი
მომავალი 

საქართველო ქალი

93
მუჯრიშვილი 
იოსებ 1/5/1988

გარდაბანი, სოფ. 
მარტყოფი უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

94

შენგელია ზაზა 4/12/1991

თბილისი, უმისამართო, 
მოწმობის გამცემი 

ორგანო: სამოქალაქო 
რეესტრის სააგენტოს 

გლდანი-ნაძალადევის 
სამსახური

უმუშევარი
მომავალი 

საქართველო მამაკაცი

95
ჭელიძე მიხეილ 12/28/1970

ოზურგეთის რ-ნი სოფ. 
ლიხაური უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

96
მელიქიძე მანანა 2/5/1960

ქ.ბორჯომი, 
გოგიასციხის ქ. №7 უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო ქალი

97
ლაღიძე თამთა 5/9/1987

თბილისი გუმბრის ქ. 
№25 უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო ქალი

98 ჩხარტიშვილი 
ნუგზარი 5/26/1982

ლანჩხუთის რ-ნი სოფ. 
ღრმაღელე უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

99
დანელიანი 
ეკატერინე 11/6/1940

თბილისი, ვაზისუბნის 
დასახლება კორპ.4 ბინა 

36
უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო ქალი

100 მაზმიშვილი 
თალიკო 6/26/1952

გაგრა, დაბა განთიადი,           
გორკის ქ. №40, ბ-47

უმუშევარი ქალი

101 შაბურიშვილი 
კონსტანტინე 5/10/1955

თბილისი, გლდანის 
მასივი,   მე-7მ/რ, კ-23, ბ-

105 უმუშევარი მამაკაცი

102
ალიევი ფახრად 5/5/1951

ლაგოდეხის რ-ნი ს. 
განჯალა უმუშევარი მამაკაცი

103 ქეცბაია ნათია 11/15/1986 გალი სოფ გალი უმუშევარი მამაკაცი

104
ნოზაძე ნუგზარ 6/3/1984

ქ.ბათუმი, ჰაიდარ 
აბაშიძის ქ. №96 უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

105
ნიგურიანი ნესტანი 11/1/1986

თბილისი, ვარკეთილი 3, 
I-მ/რ, კორპ.12, ბ-21

უმუშევარი
მომავალი 

საქართველო ქალი

106
ზიმიროვ რაფიგ 4/21/1965

ლაგოდეხის რ-ნი, სოფ. 
კაბალი უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო მამაკაცი

107
ლაღიძე მირანდა 1/10/1984

ქარელის რ-ნი ს. ბრეთი
უმუშევარი უპარტიო ქალი

108
ნოზაძე მაკა 12/12/1982

ქ.ჭიათურა, სოფ. 
მეჩხეთური უმუშევარი

მომავალი 
საქართველო ქალი

109
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