
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ
რეგისტრირებული მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების (პარტიების)

რ ე ე ს ტ რ ი

1.  სახალხო დემოკრატიული პარტია
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის №103
ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 0001
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 3/5 რეგისტრაციის თარიღი: 26.12.1997წ.

2.  დემოკრატიული აღორძინების კავშირი
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ.№5
ტელეფონი: 7.65.00, რეგისტრაციის ნომერი: 0002
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 4/2 რეგისტრაციის თარიღი: 23.01.1998წ. 
ცვლილება: 17.07.1998წ. კ/დ № 18/1. 

3.  საქართველოს დამოუკიდებელი სოციალ-დემოკრატიული პარტია
ხელმძღვანელი: დავითლომიძე
მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის №1
ტელეფონი: 36.40.81,  რეგისტრაციის ნომერი: 0003
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 4/4 რეგისტრაციის თარიღი: 23.01.1998წ.
განიცადა ლიკვიდაცია /ამორიცხულია რეესტრიდან 27.05.2003წ. ბრძანება 418./

4.  საქართველოს თავისუფლებისა და ერთიანობის მოძრაობა "ჭყონდიდელი"
ხელმძღვანელი: ჯემალ გამახარია
მისამართი: ქ. თბილისი, რამაზ დავითაშვილის ქ.№16
ტელეფონი: 94.15.73,  95.44.46, რეგისტრაციის ნომერი: 0004
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 4/8 რეგისტრაციის თარიღი: 23.01.1998წ.
ცვლილება: 02.04.2001წ. ბრძანება №124.

5.  ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია
ხელმძღვანელი: ბაჩუკი ქარდავა   
მისამართი: ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზ.21
ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 0005
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 4/1 რეგისტრაციის თარიღი: 23.01.1998წ. 
ცვლილება: 09.10.1998წ. კ/დ 25/2.      
ცვლილება:24.12.1999წ. კ/დ 24/4. 
ცვლილება:24.06.2001წ. ბრძანება 219.
ცვლილება:04.03.2002წ. ბრძანება №85.
ცვლილება:29.07.2003წ. ბრძანება №815.
ცვლილება:15.01.2009წ. ბრძანება №11.

6.   საქართველოს ქრისტიან-კონსერვატიული პარტია
ხელმძღვანელი: შოთა მალაშხია
მისამართი: ქ. თბილისი, ქობულეთის ქ.№ 36
ტელეფონი: 22.20.94,  რეგისტრაციის ნომერი: 0006
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 4/3 რეგისტრაციის თარიღი: 23.01.1998წ.
ცვლილება: 05.01.2001წ.  ბრძანება №4



ცვლილება: 11.05.2004წ.  ბრძანება №533

7. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,საქართველოს ჰელსინკის კავშირი-ეროვნული
აღორძინება"
ხელმძღვანელი: ფირუზდიაკონიძე
მისამართი: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის 49ა.
ტელეფონი/ფაქსი: 22.54.17  რეგისტრაციის ნომერი: 0007
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 4/6 რეგისტრაციის თარიღი: 23.01.1998წ.
ცვლილება: 21.07.2000წ. ბრძანება №156
ცვლილება: 30.12.2002წ ბრძანება №1081
ცვლილება: 28.06.2005წ. ბრძანება №1143
ცვლილება: 30.07.2009წ. ბრძანება №150

8.   საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტია
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, კასპის ქ.№ 7
ტელეფონი:  74.38.21,  რეგისტრაციის ნომერი: 0008
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 5/1 რეგისტრაციის თარიღი: 06.02.1998წ.
ცვლილება: 31.12.2004წ.  ბრძანება №1630

9.   ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია
ხელმძღვანელი: ი. ფავლენიშვილი
მისამართი: ქ. თბილისი, ქიაჩელის ქ. №5/7
ტელეფონი:   რეგისტრაციის ნომერი: 0009
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 5/2 რეგისტრაციის თარიღი: 06.02.1998წ.
ცვლილება: 29.10.2007წ.  ბრძანება №339      
ცვლილება: 20.03.2008წ.  ბრძანება №72

10.   ქართველ ტრადიციონალისტთა კავშირი
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, ვირსალაძის ქ. № 10
ტელეფონი: 98.39.55,  98.40.37, რეგისტრაციის ნომერი: 0010
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 5/3 რეგისტრაციის თარიღი: 06.02.1998წ.

11.   სახალხო პარტია
ხელმძღვანელი: ივანე (მამუკა) გიორგაძე
მისამართი: ქ. თბილისი, კეკელიძის ქ. №25, კ. 6, ბ. 151
ტელეფონი: 93.15.08, 93.11.49, რეგისტრაციის ნომერი: 0011
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 5/4 რეგისტრაციის თარიღი: 06.02.1998წ. 
ცვლილება:  08.05.1998წ. კ/დ №12/1
ცვლილება: 16.04.2008წ. ბრძანება№115

12.   სრულიად საქართველოს წმინდა ილია მართლის საზოგადოება
ხელმძღვანელი: ვ. ცაგარეიშვილი
მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას მე-7კვ. მე-10კორპ. ბ.26
ტელეფონი: 92.03.18,  32.95.76,  რეგისტრაციის ნომერი: 0012
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 5/5 რეგისტრაციის თარიღი: 06.02.1998წ.
ამორიცხულია რეესტრიდან 02.06.2000წ. კ/დ №8/1 

13.  საქართველოს რეალისტთა კავშირი
ხელმძღვანელი: გია ბრატულიჩი



მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.106
ტელეფონი: 30.29.87,  რეგისტრაციის ნომერი: 0013
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 5/7 რეგისტრაციის თარიღი: 06.02.1998წ.

14.  საქართველოს ეროვნული ერთიანობის პარტია
ხელმძღვანელი: გ. ჭინჭარაული
მისამართი: ქ. თბილისი, ბალანჩივაძის ქ.№5
ტელეფონი: 29.46.51,  99.73.14,  რეგისტრაციის ნომერი: 0014
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 5/8 რეგისტრაციის თარიღი: 06.02.1998წ.

15.  ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება
ხელმძღვანელი: გამგეობა  
მისამართი: ქ. თბილისი, რევაზ ლაღიძის ქ. №2, მე-3 სართ.
ტელეფონი: 99.61.96,  რეგისტრაციის ნომერი: 0015
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 5/9 რეგისტრაციის თარიღი: 06.02.1998წ.

16.   ქრისტიან და მუსლიმანურ დემოკრატთა კავშირი
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე   
მისამართი: ქ. თბილისი, გამსახურდიას გამზ.33-ა
ტელეფონი: 92.12.43,  38.17.31,  რეგისტრაციის ნომერი: 0016
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 5/7 რეგისტრაციის თარიღი: 06.02.1998წ.

17.   საქართველოს სამეფოლიგა
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, გ. ჩუბინაშვილის ქ.№21
ტელეფონი: 95.14.98,   რეგისტრაციის ნომერი: 0017
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/1 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.

18.   დ. აღმაშენებლის პარტია
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, ბარნოვის ქ.№ 170
ტელეფონი: რეგისტრაციის ნომერი: 0018
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/3 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.
   
19.  საქართველოსლეიბორისტული პარტია
ხელმძღვანელი: შალვა ნათელაშვილი
მისამართი: ქ. თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის ქ. №88;
ტელეფონი: 92.20.31,  99.93.79, რეგისტრაციის ნომერი: 0019
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/4 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ. 
ცვლილება: 27.08.1998წ. კ/დ №21/1 
ცვლილება: 30.05.2002წ. ბრძანება №420
ცვლილება: 07.06.2006წ. ბრძანება №554
ცვლილება: 24.05.2010წ. ბრძანება №101

20.   საქართველოს ეროვნული იდეოლოგიის პარტია
ხელმძღვანელი: ზურაბ გაგნიძე
მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 82
ტელეფონი: 29.36.92,  22.67.14,  რეგისტრაციის ნომერი: 0020
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/5 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.

21.   საქართველოს ეროვნული პარტია



ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, ნინო ჩხეიძის 2
ტელეფონი: 96.64.25,  რეგისტრაციის ნომერი: 0021
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/6 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.

22.   საქართველოს სოციალისტური პარტია
ხელმძღვანელი: ვახტანგ რჩეულიშვილი
მისამართი: ქ. თბილისი, ლესელიძის ქ.№ 41
ტელეფონი: 98.33.67,  92.31.83,  რეგისტრაციის ნომერი: 0022
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/7 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.

23.   მერაბ კოსტავას საზოგადოება
ხელმძღვანელი: ვაჟა ადამია
მისამართი: ქ. თბილისი, გალაკტიონის ქ.№ 17
ტელეფონი: 98.39.01,  98.39.11,  98.39.13,  რეგისტრაციის ნომერი: 0023
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/8 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.
ცვლილება: 20.01.2006წ,  ბრძანება №140

24. პოლიტიკური გაერთიანება ,,სამშობლოსათვის-სტალინისათვის“
ხელმძღვანელი: პრეზიდიუმი
მისამართი: ქ. თბილისი, გამსახურდიას გამზ. 13
ტელეფონი: 37.93.27,  რეგისტრაციის ნომერი: 0024
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/9 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.
ცვლილება: 27.05.2003წ. ბრძანება №419
ცვლილება:28.11.2003წ. ბრძანება №1272

25.   საქართველოს ღვთისშვილთა კავშირი
ხელმძღვანელი: ზაზა სიხარულიძე
მისამართი: ქ. თბილისი, წერეთლის გამზ. 144
ტელეფონი: 94.01.62,  რეგისტრაციის ნომერი: 0025
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/10 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.

26.   საქართველოს ინტელიგენციის კავშირი
ხელმძღვანელი: კარლოთაბუკაშვილი
მისამართი: ქ. თბილისი, ბახტრიონის ქ.№ 11
ტელეფონი: 22.27.14,  რეგისტრაციის ნომერი: 0026
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/11 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.

27.   საქართველოს მთიელთა პოლიტიკურილიგა
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, ბალანჩივაძის ქ. № 5
ტელეფონი: 30.37.41, რეგისტრაციის ნომერი: 0027
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/12 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.98წ.

28.   საქართველოს ეროვნულიდამოუკიდებლობის პარტია
ხელმძღვანელი: ირაკლი წერეთელი
მისამართი: ქ. თბილისი, ივ. მაჩაბლის 8
ტელეფონი: 98.51.69, 98.49.84, 98.27.70,  რეგისტრაციის ნომერი: 0028
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/13 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ. 
ცვლილება: 09.10.1998წ.  კ/დ 25/1 



29. სახალხო-დემოკრატიული კავშირი ქრისტიან-დემოკრატები (სდკ-ქრისტიან-
დემოკრატები)
ხელმძღვანელი: მთავარი კომიტეტი
მისამართი: ქ. თბილისი, უზნაძის ქ. 107
ტელეფონი: 93.43.74,  რეგისტრაციის ნომერი: 0029
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/14 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.

30.   ქალთა დაცვის კავშირი
ხელმძღვანელი: ნარგიზ გვალია
მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 44
ტელეფონი: 23.42.48,  29.48.77, 39.18.74,  რეგისტრაციის ნომერი: 0030
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/15 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.

31.  ეროვნულ ძალთა კავშირი ,,თანადგომა“
ხელმძღვანელი: ვალერი გაბელია
მისამართი: ქ. თბილისი, მარჯანიშვილის ქ. № 44 (გ. გულუას ქ. №6)
ტელეფონი: 96.72.85, 98.71.99,  რეგისტრაციის ნომერი: 0031
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/16 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.
ცვლილება: 04.11.2002წ. ბრძანება №927        
ცვლილება: 30.01.2004წ. ბრძანება №60

32.  მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება -  საქართველოს სახალხო ფრონტი/
ხელმძღვანელი: ნოდარ ნათაძე
მისამართი: ქ. თბილისი, პუშკინის ქ. 5
ტელეფონი: 93.15.89,  93.19.93, რეგისტრაციის ნომერი: 0032
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/17 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.
ცვლილება: 09.07.1999წ. კ/დ №12/6
ცვლილება: 11.08.2004წ. ბრძანება №962
       
33.   საქართველოს კონსერვატიული პარტია
ხელმძღვანელი: გიორგი კარტოზია
მისამართი: ქ. თბილისი, საბუდარის ქ.№32
ტელეფონი: 72.27.07,  33.01.77,  77.44.73,  რეგისტრაციის ნომერი: 0033
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/18 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.
განიცადა რეორგანიზაცია (შეუერთდა №161 პარტიას) /ამორიცხულია რეესტრიდან ბრძანება
14.06.2005წ. №1047) (იხ. №183)/
    
34.  პოლიტიკური კავშირი ,,ერთიანი საქართველო“
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 44
ტელეფონი: 99.08.63,  რეგისტრაციის ნომერი: 0034
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/19 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.
ცვლილება: 27.08.2003წ. ბრძანება №956

35.   საქართველოს ბურჟუაზიულ-დემოკრატიული პარტია
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 19
ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 0035
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/20 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.

36.   კონსტანტინე გამსახურდიას საზოგადოება



ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, შ. ყავლაშვილის ჩიხი № 11
ტელეფონი: 98.95.94,   98.85.75,  რეგისტრაციის ნომერი: 0036
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/21 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.

37.   პოლიტიკური მოძრაობა "საქართველოს ბედი"
ხელმძღვანელი: თემურ მდინარაძე, ზაურ ბედია
მისამართი: ქ. თბილისი, დიდი დიღომი, ი. პეტრიწის ქ.№8
ტელეფონი: 35.39.69,  95.59.69,  რეგისტრაციის ნომერი: 0037
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/22 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.

38.   საქართველოს ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირი
ხელმძღვანელი: ვაჟა ლორთქიფანიძე,  მამუკა  ორჯონიკიძე
მისამართი: ქ. თბილისი, იოსებიძის 53, ბ.52
ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 0038
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/23 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.
ცვლილება:  03.02.2003წ. ბრძანება №61

39.   საქართველოს სახელმწიფოებრივ-ეროვნული მთლიანობის პარტია "სამშობლოს ფარი"
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, ნუცუბიძის 10
ტელეფონი: 39.44.65,  93.47.66,  რეგისტრაციის ნომერი: 0039
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/24 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.
ცვლილება: 11.06.99წ. კ/დ №10/1 

40.   საქართველოს აღორძინებული კომუნისტური პარტია
ხელმძღვანელი: შალვა ბერიანიძე
მისამართი: ქ. თბილისი, საბურთალოს ქ.№ 40
ტელეფონი: 94.33.77,  რეგისტრაციის ნომერი: 0040
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/2 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.
ამორიცხულია რეესტრიდან 19.11.1999წ. კ/დ №22/1.

41.   პოლიტიკური ორგანიზაცია "მამული"
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, წრომის ქ.№ 19
ტელეფონი: 96.29.34,  71.83.83,  რეგისტრაციის ნომერი: 0041
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/26 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.

42.   საქართველოს ინტელექტუალთალიგა
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, ჯიქიას ქ. 3
ტელეფონი: 32.14.73,  რეგისტრაციის ნომერი: 0042
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/27 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.

43.   საქართველოს ნაციონალისტური პარტია
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, ვაზისუბანი, II მ/რ. II კორპ. ბ. 169 
ტელეფონი: 78.19.35,  რეგისტრაციის ნომერი: 0043
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/28 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.

44.   პოლიტიკური გაერთიანება "ინტელექტუალთა მოძრაობა"



ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, ვაზისუბანი, I მ/რ. XI კორპ. ბ. 3 
ტელეფონი: 78.44.12,  რეგისტრაციის ნომერი: 0044
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/1 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

45.  ქართველ ნაციონალისტთა ერთობა
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, დ/მ. დ/14, 2/39
ტელეფონი: 96.39.98, რეგისტრაციის ნომერი: 0045
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/2 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

46.   საქართველოს თავისუფლების პარტია
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, ჩუბინაშვილის 50
ტელეფონი: 96.75.46,  94.06.68,  რეგისტრაციის ნომერი: 0046
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/3 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

47.   საქართველოს დემოკრატიული პარტია
ხელმძღვანელი: გია თორთლაძე
მისამართი: ქ. თბილისი, გრიბოედოვის 30
ტელეფონი: 22.54.85,  22.30.06,  23.28.26,  რეგისტრაციის ნომერი: 0047
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/4 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.
ცვლილება: 30.01.2009წ. ბრძანება №33

48.   ეკონომიკური აღორძინება ,,ყვითლები"
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 62, პირველი სართული
ტელეფონი: 22.22.27, რეგისტრაციის ნომერი: 0048
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/5 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

49.   სრულიად საქართველოს პოლიტიკური ორგანიზაცია "ლემი"
ხელმძღვანელი: თენგიზ გაზდელიანი
მისამართი: ქ. თბილისი, გამსახურდიას 33
ტელეფონი: 38.00.27,  38.14.77,  რეგისტრაციის ნომერი: 0049
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/6 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

50.   საქართველოს სოციალ-დემოკრატთა კავშირი
ხელმძღვანელი: ზურაბ თოლორაია
მისამართი: ქ. თბილისი, თემქის დას. კვ. 10-ბ კორპ. 3, ბ. 44
ტელეფონი: 60.36.64,  რეგისტრაციის ნომერი: 0050
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/7 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

51. საქართველოს მთიელთა კავშირი
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, ბარნოვის ქ.№ 174 (ი. აბაშიძის #76)
ტელეფონი: 22.54.30,  რეგისტრაციის ნომერი: 0051
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/8 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

52.   სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე
ხელმძღვანელი: მიხეილ სალუაშვილი
მისამართი: ქ. თბილისი, მუხიანის დას. I მ/რ, II კორპ., Vსად., ბინა 95.



რეგისტრაციის ნომერი: 0052
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/9 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.
ცვლილება: 23.12.2011წ. ბრძანება №22-რ.

53.   საქართველოს ეკონომისტთა კავშირი
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას პრ. მე-5კვ. მე-4კორპ. მე-5სად. ბ.89
ტელეფონი: 30.30.08,  30.93.68,  რეგისტრაციის ნომერი: 0053
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/10 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

54.   იბერიულ-კავკასიური მოძრაობა "ჭყონდიდელის ეროვნულილასკარი"
ხელმძღვანელი: სერგი საჯაია
მისამართი: ქ. თბილისი, ჩიტაიას ქ.№ 39
ტელეფონი: 22.32.52,  95.62.31,  რეგისტრაციის ნომერი: 0054
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/11 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

55.   საქართველოს პენსიონერთა უფლებათა დაცვის კავშირი
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, რ. თაბუკაშვილის ქ.№ 5
ტელეფონი: 30.74.96,  22.23.12,  რეგისტრაციის ნომერი: 0055
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/12 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

56.   საქართველოს კომუნისტური პარტია
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, დ/დიღომი, დ. თავდადებულის ქ.№ 16, ბ.26
ტელეფონი: 53.25.17,  93.57.02,  რეგისტრაციის ნომერი: 0056
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/13 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

57.   პოლიტიკური გაერთიანება ,,დემოკრატიული ცენტრი"
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, ამბროლაურის ქ. #166, კორპ. №6, ბ. 33
ტელეფონი 38.28.68, რეგისტრაციის ნომერი: 0057
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/14 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.
ცვლილება: 16.04.2008წ. ბრძანება #114

58.   ლიბერალურ-დემოკრატიული ეროვნული პარტია
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, კოსტავას 41
ტელეფონი: 93.28.32,  33.23.85,  რეგისტრაციის ნომერი: 0058
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/15 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

59.   საქართველოს მწვანეთა პარტია
ხელმძღვანელი: გიორგი გაჩეჩილაძე
მისამართი: ქ. თბილისი, კანდელაკის ქ. 55
ტელეფონი: 95.20.33,  35.47.51,  რეგისტრაციის ნომერი: 0059
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/16 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.
ცვლილება: 14.11.2002წ. ბრძანება №961
ცვლილება: 10.01.2008წ. ბრძანება №3

60.   საქართველოს რესპუბლიკური პარტია
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე.



მისამართი: ქ. თბილისი, გრიბოედოვის #13
ტელეფონი: 93.25.36,  93.18.51,  რეგისტრაციის ნომერი: 0060
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/17 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.
ცვლილება: 13.07.2005წ. ბრძანება №1253;
ცვლილება: 03.08.2009წ. ბრძანება №162

61.   ქეთევან წამებულის საზოგადოება
ხელმძღვანელი: იზოლდა ჭილაძე
მისამართი: ქ. თბილისი, აკოფიანის შეს. № 4
ტელეფონი: 98.64.26,  რეგისტრაციის ნომერი: 0061
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/18 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.
განიცადა თვითლიკვიდაცია /ამორიცხულია რეესტრიდან ბრძანება #162, 03.06.2008წ./  

62.   საქართველოს მოქალაქეთა კავშირი
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის №55
ტელეფონი: 25.15.38, 22.41.53, 93.15.84, რეგისტრაციის ნომერი: 0062
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/19 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.
ცვლილება: 16.01.2002წ. ბრძანება №22       
ცვლილება:12.07.2002წ. ბრძანება №592

63.  საქართველოს სამართლიანი განვითარების პარტია – მომავალი
ხელმძღვანელი: ბადრი ცერცვაძე
მისამართი: ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზ.18
ტელეფონი: 92.22.52,  93.02.35, რეგისტრაციის ნომერი: 0063
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/20 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.
ცვლილება: 06.05.2003წ. ბრძანება №359

64.   პარტია ,,სამშობლო"
ხელმძღვანელი: დარბაზი და გამგეობა
მისამართი: ქ. თბილისი, ნუცუბიძის ფერდ. მე-3 მ/რ. პირველი კვ. მე-7 კორპ. ბ.17
ტელეფონი: 32.13.34,  29.40.82, რეგისტრაციის ნომერი: 0064
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/21 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

65.   საქართველოს პროგრესისტული პარტია
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, წყნეთის ქ.№ 4-ა, ბ.20
ტელეფონი: 23.25.75,  38.33.84,  რეგისტრაციის ნომერი: 0065
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/22 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

66.   ხალხთა მეგობრობის პარტია
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, მე-3 მას. პირველი კვ. ,,გ” კორპ. 
ტელეფონი: 41.30.64,  რეგისტრაციის ნომერი: 0066
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/23 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

67.   საქართველოს პოლიტიკური მოძრაობა "მამული, ენა, სარწმუნოება"
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, აბესაძის ქ. №8
ტელეფონი: 98.48.34,  რეგისტრაციის ნომერი: 0067
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/28 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.



68.   საქართველოს სპორტსმენთა კავშირი
ხელმძღვანელი: ედიშერ მაჩაიძე
მისამართი: ქ. თბილისი, კონსტიტუციის ქ. №6
ტელეფონი: 95.30.06,  96.98.79,  რეგისტრაციის ნომერი: 0068
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/27 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.  
ცვლილება: 04.12.1998წ. კ/დ №30/1 

69.   საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარტია
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, 9 აპრილის ქ. №2
ტელეფონი: 98.73.89,   რეგისტრაციის ნომერი: 0069
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/33 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.
ცვლილება: 03.07.2002წ. ბრძანება №559

70.   საქართველოს მშრომელთა პოლიტიკური ორგანიზაცია
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. გორი, კულტურის სახლი №54
ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 0070
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/32 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

71.   საქართველოს აგრარული პარტია
ხელმძღვანელი: ზაურ ღლონტი
მისამართი: ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზ.29
ტელეფონი: 99.03.34,  რეგისტრაციის ნომერი: 0071
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/30 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ. 

72.  მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება - ,,საქართველოს რეფორმატორთა და
აგრარიკოსთა კავშირი~
ხელმძღვანელი: ბაკურ გულუა
მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 39-ა
ტელეფონი: 33.39.04,  25.19.45, 99.82.82,  რეგისტრაციის ნომერი: 0072
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/34 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ. 
ცვლილება: 11.06.1999წ. კ/დ №10/2 

73.   საქართველოს სოციალური სამართლიანობის კავშირი
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 2/2
ტელეფონი: 22.41.16,  რეგისტრაციის ნომერი: 0073
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/35 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

74.   ღარიბთა დაცვის გაერთიანება
ხელმძღვანელი: დავით ზეიკიძე
მისამართი: ქ. თბილისი, გლდანის მე-3 მ/რ, 68-ა კორპ. ბ.59
ტელეფონი: 22.01.08,  რეგისტრაციის ნომერი: 0074
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 9/1 რეგისტრაციის თარიღი: 10.04.1998წ.

75.   საქართველოს ეროვნული სახალხო ფრონტი
ხელმძღვანელი: პეტრე გავაშელი
მისამართი: ქ. თბილისი, უზნაძის ქ.№ 4
ტელეფონი: 94.02.90,  რეგისტრაციის ნომერი: 0075



კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 10/4 რეგისტრაციის თარიღი: 24.04.1998წ.

76.  საქართველოს აგრარულ-დემოკრატიული პარტია
ხელმძღვანელი: სერგო რუხაძე
მისამართი _ ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ.№ 15-ა
ტელეფონი _ 39.41.20,  38.35.31,  რეგისტრაციის ნომერი: 0076
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 15/1  რეგისტრაციის თარიღი: 19.06.1998წ.

77.   პოლიტიკური გაერთიანება ,,სპორტული საქართველო"
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, წერეთლის გამზ. 87-ა
ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 0077
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 17/1  რეგისტრაციის თარიღი: 10.07.1998წ.

78.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,ეროვნულ-დემოკრატიული კავშირი"
ხელმძღვანელი: ავთანდილ თედორაძე
მისამართი: ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზ. № 21
ტელეფონი: 98.31.73,  98.31.86,  რეგისტრაციის ნომერი: 0078
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 19/1 რეგისტრაციის თარიღი: 31.07.1998წ.

79.   საქართველოს კონსერვატიული (მონარქისტული) პარტია
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, მაჩაბლის ქ.8
ტელეფონი: 98.49.84,  37.71.42,  92.31.22,  რეგისტრაციის ნომერი: 0079
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 20/2  რეგისტრაციის თარიღი: 14.08.1998წ.

80.   საქართველოს მემარჯვენეთა პარტია
ხელმძღვანელი: შალვა ჩხაიძე
მისამართი: ქ. თბილისი, მიროტაძის ქ. №10
ტელეფონი: 93.83.43,  რეგისტრაციის ნომერი: 0080
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 23/3  რეგისტრაციის თარიღი: 25.09.1998წ.

81.   საქართველოს მოქალაქეთა კონსოლიდაციის პარტია
ხელმძღვანელი: ერეკლე იველაშვილი
მისამართი: ქ. თბილისი, მარუაშვილის ქ. 23
ტელეფონი: 96.85.55,  რეგისტრაციის ნომერი: 0081
კოლეგიის დადგენილების ნომერი:  23/4  რეგისტრაციის თარიღი: 25.09.1998წ.

82.   კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის პარტია
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის №23
ტელეფონი: 96.75.22,  22.54.05,  რეგისტრაციის ნომერი: 0082
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 21/2 რეგისტრაციის თარიღი: 27.08.1998წ.

83.   საქართველოს ქრისტიან-სოციალური კავშირი
ხელმძღვანელი: ავთანდილ ჩიტაძე
მისამართი: ქ. რუსთავი, მე-7მ/რ, მე-13 კორპ. ბ.29
ტელეფონი: 12.64.46,  899.56.27.49,  რეგისტრაციის ნომერი: 083
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 23/1 რეგისტრაციის თარიღი: 25.09.1998წ.

84.   პოლიტიკური პარტია ,,ქიზიყი უბატონო ქვეყანა~



ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. სიღნაღი, აღმაშენებლის ქ.№2 
ტელეფონი: 3.12.71,  რეგისტრაციის ნომერი: 0084
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 23/2 რეგისტრაციის თარიღი: 25.09.1998წ. 

85.   პოლიტიკური პარტია ,,მეგობრობის კავშირი, დამოუკიდებლობა და აღმავლობა"
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, მოსკოვის გამზ. მე-4 კვ. პირველი კორპ. ბ.99
ტელეფონი: 71.14.09,  რეგისტრაციის ნომერი: 0085
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 29/1 რეგისტრაციის თარიღი: 20.11.1998წ.

86.    ,,მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველო"
ხელმძღვანელი: გიორგი ხუციშვილი
მისამართი: თბილისი, წყნეთის ქ. №10
ტელეფონი: 38.03.11,  რეგისტრაციის ნომერი: 0086
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 29/2 რეგისტრაციის თარიღი: 20.11.1998წ. 

87. პოლიტიკური გაერთიანება ,,ახალი საქართველო“
ხელმძღვანელი: ილია ხუციშვილი
მისამართი: ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №7 მე-5 სართ. ოთ. 507
ტელეფონი: 25.39.49,  რეგისტრაციის ნომერი: 0087
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 32/2 რეგისტრაციის თარიღი: 29.12.1998წ. 
ცვლილება: 18.06.1999წ. კ/დ № 11/1.

88. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება “აფხაზეთის გათავისუფლების პარტია“
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: თბილისი, რუსთაველის 29
ტელეფონი: 98.57.48,  რეგისტრაციის ნომერი: 0088
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 2/2 რეგისტრაციის თარიღი: 05.02.1999წ.

89. პოლიტიკური გაერთიანება "საქართველოს სოციალ-რეალისტური პარტია" (სსრპ)
ხელმძღვანელი: გურამ ბეროზაშვილი
მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. მე-6 კვ. მე-16 კორპ.
ტელეფონი: 30.06.05,  რეგისტრაციის ნომერი: 0089
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 1/1 რეგისტრაციის თარიღი: 22.01.1999წ.

90.   საქართველოს ოჯახთა ერთობა
ხელმძღვანელი: ისიდორე ჯანელიძე
მისამართი: სამტრედია, რუსთაველის ქ. 20
ტელეფონი: 2.35.36,  რეგისტრაციის ნომერი: 0090
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 2/1 რეგისტრაციის თარიღი: 05.02.1999წ.

91.   პარტია _ "გაერთიანებული საქართველო"
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, ვ. ჩიქოვანის ქ. № 6
ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 0091
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 3/2 რეგისტრაციის თარიღი: 26.02.1999წ.

92.   საქართველოს შრომის ვეტერანთა პარტია
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი : ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქ. 7



ტელეფონი: 38.07.98,  რეგისტრაციის ნომერი: 0092
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 3/3 რეგისტრაციის თარიღი: 26.02.1999წ.
     
93.  გურამ შარაძის მხარდამჭერთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,საქართველო უპირველეს
ყოვლისა – ენა, მამული, სარწმუნოება"
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, დ. ყიფიანის ქ. 30
ტელეფონი: 98.93.02,  რეგისტრაციის ნომერი: 0093
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 4/1 რეგისტრაციის თარიღი: 24.03.1999წ.
ცვლილება: 23.06.2003წ. ბრძანება №598

94.   საქართველოს ინტერნაციონალურ-დემოკრატიული პარტია (სიდპ)
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, წულუკიძის ქ. 6
ტელეფონი – რეგისტრაციის ნომერი: 0094
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 5/1 რეგისტრაციის თარიღი: 02.04.1999წ.

95.   საქართველოს ვეტერანთა პარტია
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 43
ტელეფონი: 39.17.31,  რეგისტრაციის ნომერი: 0095
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 5/2 რეგისტრაციის თარიღი: 02.04.1999წ.

96.   საქართველოს ტრანსპორტელთა პარტია
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, სპირიდონ კედიას ქ. №8
ტელეფონი: 96.80.13,  რეგისტრაციის ნომერი: 0096
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 5/7 რეგისტრაციის თარიღი: 02.04.1999წ.

97.  ეროვნულ- პოლიტიკური მოძრაობა ,,ქრისტიანული საქართველო“
ხელმძღვანელი: ავთანდილ დავითაია
მისამართი: ქ. თბილისი, დიღმის მას. მე-5 კვ. კორპ. 20/38
ტელეფონი: 52.46.15,  რეგისტრაციის ნომერი: 0097
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/1 რეგისტრაციის თარიღი: 16.04.1999წ.
ცვლილება: 08.12.2008წ. ბრძანება №291

98.   მოქალქეთა პოლიტიკური გაერთიანება _ მოძრაობა "მრეწველობა გადაარჩენს
საქართველოს"
ხელმძღვანელი: გიორგი თოფაძე (ლიდერი), ზურაბ ტყემალაძე (თავმჯდოამრე)
მისამართი: ქ. თბილისი, დ. უზნაძის №68 ბ
ტელეფონი – რეგისტრაციის ნომერი: 0098
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/1 რეგისტრაციის თარიღი: 30.04.1999წ.
ცვლილება: 17.01.2006წ. ბრძანება №125;
ცვლილება: 07.05.2010წ. ბრძანება №95

99.   ეროვნული მრეწველობისა და ეკონომიკური აღმავლობის პარტია (მრეწველთა პარტია)
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, იაშვილის ქ №13
ტელეფონი: 93.61.82, რეგისტრაციის ნომერი:  0099
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/2 რეგისტრაციის თარიღი: 30.04.1999წ.
ცვლილება: 07.04.2000წ. კ/დ №5/4



100. ,,საქართველოს ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი პოლიტიკური გაერთიანება ,,ახალი
სიტყვა“    
ხელმძღვანელი: გიორგი-ლაშა ლომიძე
მისამართი: ქ. თბილისი, წერეთლის გამზ. 142
ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 0100
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/3 რეგისტრაციის თარიღი: 30.04.1999წ.
ცვლილება: 10.07.2007წ. ბრძ. №198

101. საქართველოს ვეტერანთა დაცვის პარტია
ხელმძღვანელი: ნოდარ გიორგაძე
მისამართი: ქ. თბილისი, ზედაზნის ქ. №4
ტელეფონი: 69.94.00,  რეგისტრაციის ნომერი: 0101
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 8/2 რეგისტრაციის თარიღი: 14.05.1999წ.
ცვლილება: 17.09.1999წ. კ/დ №18/2

102.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება "სახალხო კავშირი"
ხელმძღვანელი: ავთო ანთიძე
მისამართი: ქ. თბილისი, ყიფშიძის ქ. 31
ტელეფონი: 23.59.48,  რეგისტრაციის ნომერი: 0102
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 8/3 რეგისტრაციის თარიღი: 14.05.1999წ.

103. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,მოძრაობა ქართული სახელმწიფოსათვის”
/ეწოდა: მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება "საქართველოს ნეოკონსერვატორული
კავშირი"/
ხელმძღვანელი: ი. ბათიაშვილი, ფ. ჩიხრაძე, გ. ფრანგიშვილი, კ. ბაბუნაშვილი
მისამართი: ქ. თბილისი, შარტავას ქ. 41
ტელეფონი – რეგისტრაციის ნომერი: 0103
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 9/4 რეგისტრაციის თარიღი: 28.05.1999წ.
ცვლილება: 08.03.2000წ. კ/დ №3/1
განიცადა თვითლიკვიდაცია /ამორიცხულია რეესტრიდან ბრძანება №281, 24.07.2001წ./

104.   პოლიტიკური გაერთიანება "წინ საქართველოვ დავითის გზით"
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, ქერჩის ქ. 10-ა
ტელეფონი – რეგისტრაციის ნომერი: 0104
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 9/3 რეგისტრაციის თარიღი: 28.05.1999წ.

105.   პოლიტიკური გაერთიანება "ლიგა-პროგრესი"
ხელმძღვანელი: გურამ ადამაშვილი
მისამართი: ქ. თბილისი, ყაზბეგის გამზ. №15.
ტელეფონი: 22.20.72,  93.32.87, რეგისტრაციის ნომერი: 0105
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 9/2 რეგისტრაციის თარიღი: 28.05.1999წ.

106.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება – საქართველოს ლექტორთა კავშირი
ხელმძღვანელი: ნუგზარ წერეთელი
მისამართი: ქ. თბილისი, მ. კოსტავას 47
ტელეფონი – რეგისტრაციის ნომერი: 0106
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 9/1 რეგისტრაციის თარიღი: 28.05.1999წ.

107.   პოლიტიკური გაერთიანება "საქართველოს გული-XXI"



ხელმძღვანელი: თამაზ კერძევაძე
მისამართი: ქ. თბილისი, დელისის ქ. 33ა
ტელეფონი: 39.56.68,  39.51.83,  რეგისტრაციის ნომერი: 0107
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 10/3 რეგისტრაციის თარიღი: 11.06.1999წ.

108. საქართველოს სახალხო კაპიტალიზმის პარტია
ხელმძღვანელი: ჰამლეტ გეგია
მისამართი: ქ. თბილისი, ერეკლე II მოედანი №3
ტელეფონი: 38.13.40,  33.56.92, რეგისტრაციის ნომერი: 0108
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 10/4 რეგისტრაციის თარიღი: 11.06.1999წ.
ცვლილება: 02.08.2002წ. ბრძანება №667

109.   პარტია "ძმობა, ერთობა, თავისუფლება"
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, ნუცუბიძის III მ/რ, Iკვ. მე-11 კორპ. ბ.20
ტელეფონი: 32.94.99,  32.87.60, რეგისტრაციის ნომერი: 0109
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 12/1 რეგისტრაციის თარიღი: 09.07.1999წ.

110.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება –ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
ხელმძღვანელი: მირიან მირიანაშვილი
მისამართი: ქ. თბილისი, მ.კოსტავას ქ.№9
ტელეფონი – რეგისტრაციის ნომერი: 0110
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 12/7 რეგისტრაციის თარიღი: 09.07.1999წ.
განიცადა რეორგანიზაცია (შეუერთდა #138 პარტიას ცვლილებებით) 26.09.2002წ, ბრძანება
#823 

111.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,საქართველოს მშრომელთა საბჭო“
ხელმძღვანელი: თამაზ ჯაფოშვილი
მისამართი: ქ. თბილისი, გლდანის მე-3 მ/რ. 71 კ. ბ.№27
ტელეფონი: 38.04.07,  რეგისტრაციის ნომერი: 111
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 12/3 რეგისტრაციის თარიღი: 09.07.1999წ.
ცვლილება: 22.05.2008წ. ბრძანება №149

112.   პოლიტიკური პარტია ,,სტალინელი“
ხელმძღვანელი: ალექსანდრე წიკლაური
მისამართი: ქ. თბილისი, დემეტრე თავდადებულის ქ. №16-26
ტელეფონი: 53(2).25.17, რეგისტრაციის ნომერი: 112
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 12/4 რეგისტრაციის თარიღი: 09.07.1999წ.

113.   პარტია ,,ახალი საზოგადოება – საქართველოს არჩევანი“
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, დიღმის მას. მე-4 კვ. 23-ე კორპ. ბ.41
ტელეფონი – რეგისტრაციის ნომერი: 113
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 13/3 რეგისტრაციის თარიღი: 16.07.1999წ.

114. საქართველოს ქრისტიან-ლიბერალური პარტია
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, გლდანის მე-3 მ/რ, მე-15 კორპ. მე-4 სად. ბ.64
ტელეფონი: 68.14.93, რეგისტრაციის ნომერი: 114
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 13/2 რეგისტრაციის თარიღი: 16.07.1999წ.



115.   საქართველოს ეროვნულ-ქრისტიანული პარტია
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. 103, 3/7
ტელეფონი: 70.50.40, რეგისტრაციის ნომერი: 115
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 13/4 რეგისტრაციის თარიღი: 16.07.1999წ.

116.   საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ერთიანობის პარტია ,,დიდგორი“
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, ორთაჭალის ქ. 22
ტელეფონი: 72.41.46,  32.34.46,  22.20.88, რეგისტრაციის ნომერი: 116
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 13/1 რეგისტრაციის თარიღი: 16.07.1999წ.
     
117.  გაერთიანებული საქართველოს დემოკრატიული პარტია
ხელმძღვანელი: როინ ლიპარტელიანი _ თავ-რე, თენგიზ ზუკაკიშვილი _ თავმჯდომარის
მოადგილე-თავმჯდომარის მ.შ.
მისამართი: ქ. თბილისი, ნუცუბიძის ფერდობი, მე-4 მკრ/რ-ნი, 21-ე კორპუსი, ბ.59 
ტელეფონი – რეგისტრაციის ნომერი: 117
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 13/5 რეგისტრაციის თარიღი: 16.07.1999წ.
ცვლილება: 27.04.2007წ. ბრძანება №120

118.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება – საქართველოს მეწარმეთა კავშირი
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, წინამძღვრიშვილის ქ. №123
ტელეფონი: 96.36.50,  95.92.57, რეგისტრაციის ნომერი: 118
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 12/2 რეგისტრაციის თარიღი: 09.07.1999წ.

119.  პარტია "თანხმობისა და სამართლიანობის კავშირი"
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, დოლიძის ქ. 42
ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 119
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 14/1 რეგისტრაციის თარიღი: 23.07.1999წ.

120.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება - სრულიად საქართველოს მოძრაობა ,,ერის
უფლება და ღირსება“
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 97, ბ20
ტელეფონი: 53.39.02,  32.58.51, რეგისტრაციის ნომერი: 120
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 17/1 რეგისტრაციის თარიღი: 31.08.1999წ.

121.   პარტია ,,დედა სამშობლო"
ხელმძღვანელი:  თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, მოსკოვის გამზირი №3
ტელეფონი: 95.04.62,  93.11.53, რეგისტრაციის ნომერი: 121
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 17/20 რეგისტრაციის თარიღი: 31.08.1999წ.

122.   საქართველოს ჰუმანისტური პარტია
ხელმძღვანელი:  თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, ჩიტაძის ქ. 11
ტელეფონი: 93.45.59, რეგისტრაციის ნომერი: 122
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 17/2 რეგისტრაციის თარიღი: 31.08.1999წ.



123.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება საქართველოს უმუშევართა
დამოუკიდებლობის ერთობა
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, დიდი დიღომი, მე-3 მ/რ, კორპ.21, ბ.9
ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 123
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 17/3 რეგისტრაციის თარიღი: 31.08.1999წ.

124.   პოლიტიკური პარტია ,,კეთილდღეობა"
ხელმძღვანელი:  თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, 9 აპრილის ქ. 2
ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 124
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 17/4 რეგისტრაციის თარიღი: 31.08.1999წ.

125.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება საქართველოს ქრისტიანულ-სოციალური
კავშირი
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, ვახუშტი ბაგრატიონის 72
ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 125
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 18/3 რეგისტრაციის თარიღი: 17.09.1999წ

126.    ეროვნულ ინტელექტუალური პარტია
ხელმძღვანელი:  თავმჯდომარე
მისამართი:   ქ. თბილისი, ვაზისუბნის პირველი მ/რ. კორპ.11.
ტელეფონი: 79.97.88,  რეგისტრაციის ნომერი: 126
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 21/1 რეგისტრაციის თარიღი: 05.11.1999წ.
ცვლილება: 05.01.2001წ. ბრძანება №7  

127.   ლიბერალურ-ეკონომიკური პარტია
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, წერეთლის გამზ. 112
ტელეფონი: 25.18.56, რეგისტრაციის ნომერი: 127
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 5/1 რეგისტრაციის თარიღი: 07.04.2000წ.

128.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება "საქართველოს კონსერვატიულ-
დემოკრატიული კავშირი"
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, სანზონა, კორპ 4-ა ბ. 21
ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 128
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 5/2 რეგისტრაციის თარიღი: 07.04.2000წ.

129.   საქართველოს ეროვნულ-სოციალისტური პარტია
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, წყალტუბოს ქ. მე-3 კორპ. ბ.37
ტელეფონი: 34.25.41, რეგისტრაციის ნომერი: 129
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 5/3 რეგისტრაციის თარიღი: 07.04.2000წ.

130.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გერთიანება _ პოლიტიკური მოძრაობა ,,კავკასიელი" 
(ფედერალები)
ხელმძღვანელი: მამუკა არეშიძე
მისამართი: ქ. თბილისი, ვაშლოვანის #5
ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 130



რეგისტრაციის თარიღი: 29.08.2000წ. ბრძანება  №217 

131.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება საქართველოს ხსნის ლიგა
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, საბურთალოს №35
ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 131
რეგისტრაციის თარიღი: 05.01.2001წ. ბრძანება №6

132.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,დარბაზი"
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, გლდანის მე-6 მ/რ (ყოფილი№13 სახლმმართველობის შენობა)
ტელეფონი: 67.64.04,   რეგისტრაციის ნომერი: 132
რეგისტრაციის თარიღი: 05.01.2001წ. ბრძანება №5

133.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება "საქართველოს ადვოკატები"
ხელმძღვანელი: ქართლოს ღარიბაშვილი
მისამართი: თეთრიწყაროს რ-ნი სოფ. ჯორჯიაშვილი, 
ტელეფონი: 899.57.37.54, 77.55.51,  რეგისტრაციის ნომერი: 133
რეგისტრაციის თარიღი: 29.05.2001წ. ბრძანება №185

134.   ,,საქართველოს ახალი კომუნისტური პარტია”
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი:  ქ. თბილისი,  დ. აღმაშენებლის გამზ. 49
ტელეფონი: 95-47-67 რეგისტრაციის ნომერი: 134
რეგისტრაციის თარიღი 14.06.2001წ. ბრძანება №208

135.   პოლიტიკური გაერთიანება ,,მამულიშვილთა ორდენი ,,სამშობლო"
ხელმძღვანელი:  გრიგოლ სოხაძე
მისამართი: ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის №9
ტელეფონი: 4-68-96 რეგისტრაციის ნომერი: 135 
რეგისტრაციის თარიღი: 21.08.2001წ. ბრძანება №313

136.   საქართველოს პოლიტიკური კავშირი ,,ერთობა _ ახალი საქართველო"
ხელმძღვანელი: ზაალ ჯიბუტი
მისამართი: ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის №104
ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 136
რეგისტრაციის თარიღი: 18.09.2001წ. ბრძანება №354

137.   პოლიტიკური გაერთიანება "ერთობა"  
ხელმძღვანელი: ჯუმბერ პატიაშვილი, ალექსანდრე ჭაჭია
მისამართი: ქ. თბილისი, ფალიაშვილის ქ. 31ბ  
ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი:  137
რეგისრაციის თარიღი: 26.09.2001წ.   ბრძანება № 363
                                                                                                                                          
138.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება "ნაციონალური მოძრაობა საქართველოს
გადასარჩენად"
ხელმძღვანელი: ზურაბ მელიქიშვილი
მისამართი: ქ. თბილისი, თემქა მე-3 მ/რ მე-2 კვ. 26 კორპ. ბ. 72
ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი:  138
რეგისტრაციის თარიღი: 26.09.2001 ბრძანება № 364



/შეუერთდა №110 პარტია და ეწოდა მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება – ერთიანი
ნაციონალური მოძრაობა. ცვ. 26.09.2002წ. ბრძანება №823/                                                                                                                         
/ამორიცხულია რეესტრიდან ბრძანება #1559, 10.10.2004წ./ (იხ. #181)

139.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება `სახალხო მოძრაობა-კანონი და
სამართლიანობა“
ხელმძღვანელი: შალვა ხაჭაპურიძე თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, ვარკეთილის მე-4 მ/რ მე-2 რიგი, მე-2 კორპ. ბ. 36 
ტელეფონი _  რეგისტრაციის ნომერი: 139  
რეგისტრაციის თარიღი: 14.06.2001წ. ბრძანება #209
ცვლილება: 23.02.2010წ. ბრძანება №39
ცვლილება: 22.03.2011წ. ბრძანება №7-რ

140.     `საქართველოს ვაზის პარტია“
ხელმძღვანელი: გიორგი შენგელაია
მისამართი: ქ. თბილისი, კეკელიძის ქ. №16 ბ. 12
ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 140 
რეგისტრაციის თარიღი: 14.06.2001წ. ბრძანება №210
ცვლილება: 14.04.2009წ. ბრძანება №77 

141.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება "საქართველოს გაერთიანებისათვის
მებრძოლი პარტია"
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქ. №49
ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 141 
რეგისტრაციის თარიღი: 11.07.2001წ.  ბრძანება №238

142.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება "ახალი მემარჯვენეები" 
ხელმძღვანელი: დავით გამყრელიძე – თავმჯდომარე, რევაზ სოხაძე _ აღმ. მდივანი;
მისამართი: ქ. თბილისი ბ. კალანდაძის (ყოფილიო ბევრეთის) ქ. №3
ტელეფონი: 272-15-10; 272-03-18; 272-38-58, რეგისტრაციის ნომერი: 142 
რეგისტრაციის თარიღი: 11.07.2001წ. ბრძანება №237
ცვლილება: 17.07.2003წ. ბრძანება №742 
ცვლილება: 14.07.2006წ. ბრძანება №661
ცვლილება: 28.12.2011წ. ბრძანება №23-რ

143.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,მერაბ კოსტავას გზა _ ერთობა"
ხელმძღვანელი: ირაკლი მჭედლიშვილი
მისამართი: ქ. თბილისი, მარჯანიშვილის ქ. №18
ტელეფონი _  რეგისტრაციის ნომერი: 143  
რეგისტრაციის თარიღი: 24.07.2001წ. ბრძანება №283

144.   ,,საქართველოს ერთობისა და განვითარების პარტია"
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი:  ქ. თბილისი, მ. ჯავახიშვილის 12
ტელეფონი: 93.55.41,  რეგისტრაციის ნომერი: 144  
რეგისტრაციის თარიღი: 24.07.2001წ. ბრძანების #279

145.   "საქართველოს ეროვნულ _ კონსერვატიული პარტია"
ხელმძღვანელი: ბეჟან ჯავახია
მისამართი: ქ. თბილისი, იოსებ გრიშაშვილის ქ. №14



ტელეფონი: 72.12.10, 95.20.74,  რეგისტრაციის ნომერი: 145  
რეგისტრაციის თარიღი: 24.07.2001წ. ბრძანება №278

146.     პატრიოტთა და ვეტერანთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,საქართველოს დიდება“
ხელმძღვანელი: გენადი კვერნაძე
მისამართი: ქ. თბილისი, ილურიძის ქ. №70
ტელეფონი: 69.85.03, რეგისტრაციის ნომერი: 146  
რეგისტრაციის თარიღი: 22.10.2001წ. ბრძანება №379
ცვლილება: 19.10.2005წ. ბრძანება №1922
  
147.   საქართველოს სწორი გზის პარტია
ხელმძღვანელი: ნუგზარ კობერიძე
მისამართი: ქ. თბილისი, კიევის ქ. №6
ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 147
რეგისტრაციის თარიღი: 17.12.2001წ. ბრძანება №483

148.   დევნილთა სახალხო პარტია
ხელმძღვანელი: გივი კილასონია, ბორის კაკუბავა
მისამართი: ქ. თბილისი, სასტუმრო ,,ივერია“
ტელეფონი: 93.08.39, რეგისტრაციის №148 
რეგისტრაციის თარიღი: 19.04.2002წ. ბრძანება №224

149.   ქრისტიან-დემოკრატიული ალიანსი /ქდა/
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, დიღმის მას. მე-4კვ. მე-4 კორპ. ბ.9
ტელეფონი _ რეგისტრაციის #149 
რეგისტრაციის თარიღი: 19.04.2002წ. ბრძანება №223

150.   პოლიტიკური გაერთიანება ,,დიდი საქართველო”
ხელმძღვანელი: კონსტანტინე. კემულარია
მისამართი: ქ. თბილისი, შავთელის ქ. 5/7
ტელეფონი: 93.56.14, რეგისტრაციის №150 
რეგისტრაციის თარიღი: 26.04.2002წ. ბრძანება №249

151.  ეროვნული თანხმობისა და სამართლიანობის აღდგენის კავშირი
ხელმძღვანელი: გურამ აბსანძე
მისამართი: ქ. თბილისი, ტაშკენტის ქ. 25/1
ტელეფონი: 38.03.11, რეგისტრაციის №151 
რეგისტრაციის თარიღი: 27.05.2002წ. ბრძანება №401
ცვლილება: 23.12.2002წ. ბრძანება #1061

152.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,ერი, სამართალი, მორალი“
ხელმძღვანელი: იზა ცნობილაძე
მისამართი: ქ. თბილისი, უშანგი ჩხეიძის №23
ტელეფონი: 95.48.98, რეგისტრაციის ნომერი: №152        
რეგისტრაციის თარიღი: 04.07.2002 წელი ბრძანება №560

153.   პოლიტიკური გაერთიანება ,,გაერთიანებული დემოკრატები“
ხელმძღვანელი: ზურაბ ჟვანია
მისამართი: ქ. თბილისი, დ. უზნაძის №6
ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 153 



რეგისტრაციის თარიღი: 03.07.2002წ. ბრძანება №558
ცვლილება: 12.12.2002წ. ბრძანება #1024
/განიცადა რეორგანიზაცია/ამორიცხულია რეესტრიდან,  ბრძანება №1559, 10.12.2004წ./ (იხ. 
№ 181

154.   საქართველოს ნაციონალ-ლიბელარული პარტია
ხელმძღვანელი: მანუჩარ. მაჩაიძე
მისამართი: ქ. თბილისი, სადმელის ქ. №14
ტელეფონი: 60.62.62,  რეგისტრაციის ნომერი: 154       
რეგისტრაციის თარიღი: 03.07.2002წ. ბრძანება №557

155.   პოლიტიკური გაერთიანება ,,ეროვნული ღირსების პარტია“
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, შარაშიძის ქ. №5
ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 155       
რეგისტრაციის თარიღი: 02.08.2002წ. ბრძანება №666

156.   საქართველოს მშრომელთა უფლებების დაცვის პარტია
ხელმძღვანელი: ავთანდილ ტყებუჩავა
მისამართი: ქ. თბილისი, ს. ზაქარიაძის ქ. №15/2
ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 156       
რეგისტრაციის თარიღი: 06.09.2002წ. ბრძანება №761
ცვლილება: 13.04.2010წ. ბრძანება №85

157.   საქართველოს ნეოლიბერალური (მემარჯვენე) პარტია  
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, შეშელიძის №3
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №157       
რეგისტრაციის თარიღი: 14.11.2002წ. ბრძანება №962
ცვლილება: 03.06.2004წ. ბრძანება №640

158.   საქართველოსლიბერალური პარტია
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, ბოგდან ხმელნიცკის ქ. კორპ. 2ა, ბ.26
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №158      
რეგისტრაციის თარიღი: 23.12.2002წ. ბრძანება №1055

159.   პოლიტიკური გაერთიანება ,,ცენტრისტები“
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ №11-29      
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №159
რეგისტრაციის თარიღი: 30.12.2002წ. ბრძანება №1080

160.    საქართველოს პროგრესულ-რეალისტური პარტია.
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, ჯიქიას ქ. №3
ტელეფონი: 32.14.73, რეგისტრაციის №160
რეგისტრაციის თარიღი: 06.05.2003წ. ბრძანება №361     

161.   პარტია ,,საქართველოს ეროვნულ ძალთა გაერთიანება კონსერვატორები“
ხელმძღვანელი: ზვიად ძიძიგური



მისამართი: ქ. თბილისი, ნათიშვილის ქ. №9     
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №161     
რეგისტრაციის თარიღი: 06.05.2003წ. ბრძანება №360
განიცადა რეორგანიზაცია (შეუერთდა №033) /ამორიცხულია რეესტრიდან 14.06.2005წ.      
ბრძანება №1047/ (იხ.№183)

162.  პოლიტიკური მოძრაობა  ,,სოლიდარობა”
ხელმძღვანელი: ანზორ აბრალავა
მისამართი: ქ. თბილისი, ბოგდან ხმელნიცკის ქ. №48, კორპ.8, ბ.35
ტელეფონი: 7012.12, 899.51.17.80,  რეგისტრაციის №162
რეგისტრაციის თარიღი: 17.06.2003წ. ბრძანება №586
ცვლილება:  28.07.2006წ. ბრძანება №675

163.   საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების პარტია
ხელმძღვანელი: ანზორ შარაშენიძე
მისამართი: ქ. თბილისი, საბურთალოს ქ. 38ა
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №163
რეგისტრაციის თარიღი: 01.07.2003წ. ბრძანება №683

164.   პოლიტიკური ორგანიზაცია ,,ერთიანი საქართველოს ეროვნული კავშირი“
ხელმძღვანელი: ლევან ებანოიძე
მისამართი: ქ. თბილისი, ი. აბაშიძის ქ. 43, ბ. 15
ტელეფონი _ რეგისტრააციის №164
რეგისტრაციის თარიღი: 01.07.2003წ. ბრძანება №684

165.   სახალხო მოძრაობა ,,საქართველოს უმუშევართა და ინტელექტუალთა კავშირი“
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, რესპუბლიკის მოედანი 1, სასტუმრო ,,ივერია“
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №165
რეგისტრაციის თარიღი: 01.07.2003წ. ბრძანება№682

166.   საქართველოს მონარქისტული მოძრაობა ,,სამეფო გვირგვინი“
ხელმძღვანელი: ია ბაგრატიონ-მუხრანელი      
მისამართი: ქ. თბილისი, ფურცელაძის ქ. №11
ტელეფონი: 92.33.16, რეგისტრაციის №166
რეგისტრაციის თარიღი: 17.06.2003წ. ბრძანება №585

167.   პოლიტიკური გაერთიანება ,,ახალი დემოკრატები“     
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, ანტონოვსკაიას ქ. 9, ბ. 84
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №167
რეგისტრაციის თარიღი: 28.07.2003წ. ბრძანება №777

168.   პოლიტიკური გაერთიანება ,,ტრანსპორტელთა დარბაზი“    
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, უზნაძის ქ. 2
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №168
რეგისტრაციის თარიღი: 25.07.2003წ ბრძანება №773

169.   პოლიტიკური გაერთიანება ,,ერის ხსნის (ალგეთელთა) კავშირი“     
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე



მისამართი: ქ. თბილისი, ყიფშიძის ქ. №4
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №169
რეგისტრაციის თარიღი: 29.07.2003წ. ბრძანება №816

170.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,ძლიერი რეგიონები ძლიერი საქართველო“     
ხელმძღვანელი: მ. სამადაშვილი
მისამართი: ქ. თბილისი, ვეკუს ქ. №3
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №170
რეგისტრაციის თარიღი: 21.08.2003წ. ბრძანება №943

171.    მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის        
ხელმძღვანელი: გამგეობა
მისამართი: ქ. თბილისი, ლვოვის ქ. 56
ტელეფონი: 91-92-22 რეგისტრაციის №171
რეგისტრაციის თარიღი: 27.08.2003წ.  ბრძანება №953
ცვლილება: 02.06.2009წ. ბრძანება №104
ცვლილება: 22.10.2009წ. ბრძAნება №203

172.   პოლიტიკური პარტია ,,განახლებული საქართველო”       
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, სანავარდოს ქ. №60
ტელეფონი: 69.65.00,  რეგისტრაციის №172
რეგისტრაციის თარიღი: 27.08.2003წ. ბრძანება №955
ცვლილება: 09.02.2004წ. ბრძანება №77

173.   ხალხთა მეგობრობისა და სამართლიანობის პარტია
ხელმძღვანელი: ნოდარ გურგენიძე    
მისამართი: ქ. თბილისი, ბუდაპეშტის ქ. 6
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №173
რეგისტრაციის თარიღი: 01.09.2003წ. ბრძანება №969
  
174.  პოლიტიკური მოძრაობა ,,თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა“     
ხელმძღვანელი: მალხაზ გორგასლიძე
მისამართი: ქ. თბილისი, ყაზბეგის გამზ. 25ა, ბ. №27 
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №174 
რეგისტრაციის თარიღი: 01.09.2003წ. ბრძანება №970
ცვლილება: 10.03.2005წ., ბრძანება №419
ცვლილება: 25.06.2007წ., ბრძანება №180
ცვლილება: 10.02.2012წ., ბრძანება №4-რ

175.    მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,ჩვენი   საქართველო“  
ხელმძღვანელი: დავით შუკაკიძე (თავმჯდომარის მ.შ., გენ.მდივანი)
მისამართი: ქ. თბილისი, ლერმონტოვის ქ. №1/17
ტელეფონი: 93.27.95, რეგისტრაციის №175
რეგისტრაციის თარიღი: 01.09.2003წ. ბრძანება №971
ცვლილება: 17.12.2008წ., ბრძანება №299  

176.   პოლიტიკური გაერთიანება ,,საქართველოს თავისუფალ-დემოკრატიული პარტია”     
ხელმძღვანელი: გიორგი გახოკია
მისამართი: ქ. თბილისი, ც. დადიანის ქ. №34, კორპ.15, ოფისი 14
ტელეფონი: 269-11-00, 595 28-55-10, 595 28-55-15;  რეგისტრაციის №176



რეგისტრაციის თარიღი: 16.10.2003წ. ბრძანება №1161
ცვლილება: 23.06.2011წ., ბრძანება №14-რ

177.   საქართველოს პოლიტიკური პარტია ,,სამართლიანობა” (მემარცხენე-ცენტრისტები)     
ხელმძღვანელი: იგორ გიორგაძე
მისამართი: ქ. თბილისი, ც. დადიანის 65, პირველი კორპ., ბ.49
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №177
რეგისტრაციის თარიღი: 28.11.2003წ. ბრძანება №1268

178.   დემოკრატიული სიმართლის პარტია      
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ.თბილისი, მ. ჯავახიშვილის ქ №12
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №178
რეგისტრაციის თარიღი: 23.01.2004წ. ბრძანება №8

179.   პოლიტიკური მოძრაობა “ჰერეთი”     
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, ფურცელაძის 22
ტელეფონი: 93.51.66, რეგისტრაციის №179
რეგისტრაციის თარიღი: 22.04.2004წ. ბრძანება №458.

180.   სრულიად საქართველოს რადიკალ-დემოკრატთა ნაციონალური პარტია
ხელმძღვანელი: შალვა კუპრაშვილი    
მისამართი: ქ. თბილისი, ნაქერალის ქ. №131
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №180
რეგისტრაციის თარიღი: 27.05.2004წ. ბრძანება №615
ცვლილება: 11.09.2006წ., ბრძანება №716
ცვლილება: 27.07.2007წ., ბრძანება №239

181.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
ხელმძღვანელი: მიხეილ სააკაშვილი (თავმჯდომარე); მიხეილ მაჭავარიანი (გენ. მდივანი)     
მისამართი: ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილიო 45ა
ტელეფონი: 292 30 84, 292 30 91, რეგისტრაციის №181
რეგისტრაციის თარიღი: 10.12.2004წ. ბრძანება №1559.
ცვლილებები: 04.05.2012წ. ბრძანება 6-რ

182.   პოლიტიკური გაერთიანება ,,ქართული მოძრაობა“     
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, ნინოშვილის ქ. №28
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №182
რეგისტრაციის თარიღი: 06.01.2005წ. ბრძანება №3
ცვლილება: 27.05.2005 წ. ბრძანება №937

183.   საქართველოს კონსერვატიული პარტია
ხელმძღვანელი: ზვიად ძიძიგური
მისამართი: ქ. თბილისი, ჩოლოყაშვილის ქ. №54
ტელეფონი: 225-27-90; 225-27-91,  რეგისტრაციის №183 
რეგისტრაციის თარიღი: 14.06.2005წ. ბრძანება №1047
ცვლილება: 17.07.2009წ. ბრძანება №136
ცვლილება: 24.10.2011წ. ბრძანება №1618/კ



184.   საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისა და სიღარიბის დაძლევის პარტია
ხელმძღვანელი: ბიჭიკო (ვაჟა) ქართლოსიშვილი    
მისამართი: ქ. თბილისი, ძმები კაკაბაძეების ქ. №18
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №184
რეგისტრაციის თარიღი: 22.07.2005წ. ბრძანება №1322

185.   საქართველოს დემოკრატთა ნაციონალური პარტია
ხელმძღვანელი: ელგუჯა წიკლაური   
მისამართი: ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებელის გამზ. №136
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №185
რეგისტრაციის თარიღი: 01.12.2005წ. ბრძანება №2214
        
186.   პარტია “საქართველოს გზა”
ხელმძღვანელი: კახა სეთურიძე    
მისამართი: ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზ. №40
ტელეფონი: 93.10.69, რეგისტრაციის №186
რეგისტრაციის თარიღი: 05.04.2006წ. ბრძანება №393
ცვლილება: 23.03.2011წ.; ბრძანება №10-რ

          
187.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,საქართველოს ევროპელი დემოკრატები“
ხელმძღვანელი: პაატა დავითაია
მისამართი: ქ. თბილისი, გ. კვინიტაძის ქ. №14
ტელეფონი 2 30-78-71 _ რეგისტრაციის №187
რეგისტრაციის თარიღი: 18.05.2006წ. ბრძანება №499
ცვლილება: 01.09.2011წ.; ბრძანება #18-რ

188.  მოქალაქეთა საზოგადოებრივი გაერთიანება „მოძრაობა-სამხრეთ ოსეთის ხალხი    
მშვიდობისათვის“
ხელმძღვანელი: დიმიტრი სანაკოევი
მისამართი: ქ. გორი, სოფელი ქურთა     
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №188
რეგისტრაციის თარიღი: 27.04.2007 წ. ბრძანება №121

189.  ძალოვანი ვეტერანების, პატრიოტთა და პენსიონერთა პოლიტიკური მოძრაობა
,,მამულიშვილი"
ხელმძღვანელი: გია ბერძენიძე
მისამართი: ქ. თბილისი, თევდორე მღვდლის ქ №48, 1ა კორპ, ბ №30      
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №189
რეგისტრაციის თარიღი: 02.08.2007 წ.; ბრძანება №256

190.  პოლიტიკური გაერთიანება ,,ხალხის პარტია“
ხელმძღვანელი: კობა დავითაშვილი
მისამართი: ქ. თბილისი, ვ. ბაგრატიონის ქ. №73, ბინა №9
ტელეფონი: 2 145 133. რეგისტრაციის №190
რეგისტრაციის თარიღი: 30.08.2007 წ. ბრძანება №297
ცვლილება: 21.07.2011წ.; ბრძანება №15-რ.

191.  მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,მომავლის პარტია“
ხელმძღვანელი: გიორგი მაისაშვილი
მისამართი: ქ. თბილისი, ცაგერის ქ. №6             



ტელეფონი _ რეგისტრაციის №191
რეგისტრაციის თარიღი:11.10.2007 წ. ბრძანება №323

192.   საქართველოს პოლიტიკური პარტია ,,ჩვენი ქვეყანა“
ხელმძღვანელი: თამაზ ღუღუნიშვილი                         
მისამართი: ქ. თბილისი, აკურის ქ. №8                       
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №192     
რეგისტრაციის თარიღი: 26.12.2007 წ. ბრძანება №409.

193.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის“
ხელმძღვანელი:  რამაზ იოსელიანი
მისამართი: ქ. თბილისი, ტაშკენტის ქ. №21, ბინა №1.                       
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №193                                                                             
რეგისტრაციის თარიღი: 18.01.2008 წ. ბრძანება №9.

ცვლილება: 17.11.2008წ., ბრძანება №266
ცვლილება: 01.04.2010წ. ბრძანება № 75
ცვლილება: 09.02.2011წ. ბრძანება № 2-რ
განიცადა რეორგანიზაცია (შეუერთდა 216) /ამორიცხულია რეესტრიდან 30.12.2011წ.      
ბრძანება №24-რ/ (იხ.218)

194.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,ქართული პოლიტიკა“
ხელმძღვანელი: გოჩა ფიფია                         
მისამართი: ქ. თბილისი, ბუდაპეშტის ქ. №42
ტელეფონი: 48.46.23. რეგისტრაციის №194                                                                              
რეგისტრაციის თარიღი: 11.02.2008 წ. ბრძანება №23.

195.   პოლიტიკური პარტია ,,მომავალი საქართველო“
ხელმძღვანელი: გიორგილაღიძე                         
მისამართი: ძმ. ზუბალაშვილების ქ. №29/7
ტელეფონი: 8.93.11.11.98.  რეგისტრაციის №195                                                                              
რეგისტრაციის თარიღი: 22.02.2008 წ.  ბრძანება №38.

196.   პოლიტიკური პარტია ,,ნეიტრალური საქართველო“
ხელმძღვანელი: ვალერიან კვარაცხელია                         
მისამართი: ქ. თბილისი, გრიბოედოვის ქ. №20                       
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №196                                                                            
რეგისტრაციის თარიღი: 29.02.2008 წ.  ბრძანება №41.

197. პოლიტიკური პარტია ,,საქართველოდა დიასპორა“
ხელმძღვანელი: თამაზ მექვაბიშვილი                         
მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 61, კვ.2, კორპ. 19, ბ.2
ტელეფონი: 31.55.80.  რეგისტრაციის №197                                                                             
რეგისტრაციის თარიღი: 29.02.2008 წ.  ბრძანება №42.

198. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,იმედი“
ხელმძღვანელი: ირინა სარიშვილი-ჭანტურია                         
მისამართი: ქ. თბილისი, ქვიშხეთის ქ. №5, ბ.72                                                     
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №198                                                                             
რეგისტრაციის თარიღი: 12.03.2008 წ. ბრძანება №54.

199. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,ქართული დასი“



ხელმძღვანელი: ჯონდო ბაღათურია                         
მისამართი: ქ. თბილისი, ზ. ქურდიანის ქ. 12/14, ბ/60
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №199
რეგისტრაციის თარიღი: 12.03.2008 წ.  ბრძანება №55.
ცვლილება: 29.12.2008წ. ბრძანება №305
ცვლილება: 19.02.2010წ. ბრძანება №38
ცვლილება: 09.02.2012წ. ბრძანება: №3-რ

200. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა“
ხელმძღვანელი: გიორგი თარგამაძე (თავ-რე), ლევან ვეფხვაძე (გენ.მდივანი)                         
მისამართი: ქ. თბილისი, ფალიაშვილის ქ. №63                                                            
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №200
რეგისტრაციის თარიღი: 19.03.2008 წ.  ბრძანება №71.

201. პოლიტიკური გაერთიანება ,,ეროვნული ფორუმი“
ხელმძღვანელი: კახაბერ შარტავა                         
მისამართი: ქ. თბილისი, ორთაჭალის ქ. №77, ბ.10                                                            
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №201
რეგისტრაციის თარიღი: 24.03.2008 წ. ბრძანება №78.

202. საქართველოს ქალთა პარტია ,,სამართლიანობისა და თანასწორობისათვის“
ხელმძღვანელი: ხათუნა მაჭავარიანი                         
მისამართი: ქ. თბილისი, ქობულეთის ქ. №1
ტელეფონი:.  რეგისტრაციის №202
რეგისტრაციის თარიღი: 26.03.2008 წ. ბრძანება №84.

203. პოლიტიკური გაერთიანება ,,ვეტერანები და პატრიოტები - საქართველოსათვის“
ხელმძღვანელი: ნიკოლოზ წერეთელი                         
მისამართი: ქ. თბილისი, მოსკოვის გამზ. №35, ბ. №61       
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №203
რეგისტრაციის თარიღი: 25.03.2008 წ. ბრძანება №83.

204. პოლიტიკური გაერთიანება ,,ერთობა რეალური იდეისათვის“
ხელმძღვანელი: თამაზ ბუთხუზი                         
მისამართი: ქ. თბილისი, ჩეხოვის ქ. №25, 
ტ. 77.23.66.     რეგისტრაციის №204
რეგისტრაციის თარიღი: 02.04.2008 წ. ბრძანება №97.

205. პოლიტიკური პარტია ,,შენთვის საქართველო“
ხელმძღვანელი: ფაზილ ალიევი
მისამართი: ქ. თბილისი, სუნდუკიანის ქ. №7       
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №205
რეგისტრაციის თარიღი: 08.07.2008 წ.  ბრძანება №184.

206. პოლიტიკური პარტია ,,დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო“
ხელმძღვანელი: ნინო ბურჯანაძე
მისამართი: ქ. თბილისი, აბულაძის ქ. №8
ტელეფონი: 55.03.77, 55.03.88.  რეგისტრაციის №206
რეგისტრაციის თარიღი: 23.12.2008 წ. ბრძანება №301

207. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ჩვენი აფხაზეთი“



ხელმძღვანელი: როლანდ ნიჟარაძე
მისამართი: თბილისი, ფანასკერტელის ქ. №6, ბინა №220
ტელეფონი _ რეგისტრაციის #207
რეგისტრაციის თარიღი: 29.12.2008 წ.  ბრძანება #306

208. პოლიტიკური გაერთიანება „ეროვნული ალიანსი-საქართველოს სამეფო“
ხელმძღვანელი: მიხეილ ობოლაძე
მისამართი: თბილისი, ფალიაშვილის ქ. №49, ბინა №4
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №208
რეგისტრაციის თარიღი: 13.04.2009 წ. ბრძანება №74

209. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ჩვენი საქართველო_თავისუფალი
დემოკრატები“
ხელმძღვანელი: ირაკლი ალასანია – თავმჯდომარე (ზოგადი წარმომადგ.), (სპეც. წარმომადგ.: 
ირაკლი ჩიქოვანი _ გენ. მდივანი, ვიქტორ დოლიძე _ აღმასრ. მდივანი); 
მისამართი: თბილისი, ე. ჩერქეზიშვილის ქ. №4
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №209
რეგისტრაციის თარიღი: 21.08.2009 წ. ბრძანება №175

210. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „დემოკრატიული განახლება _ ჩვენი
საქართველო   გაბრწყინდება“ (ჩვენები)
ხელმძღვანელი: ნინო სამადალაშვილი (თავ-რე), ირაკლი ხოშტარია (გენ.მდივანი)
მისამართი: თბილისი, ორთაჭალის ქ. №4
ტელეფონი: 75-35-98, 75 35 97; რეგისტრაციის №210
რეგისტრაციის თარიღი: 26.08.2009 წ. ბრძAნება №179

211. პოლიტიკური პარტია „ხმა დედის და ხმა ერის“;
ხელმძღვანელი: ნანა კვესაძე
მისამართი: თბილისი, ნუცუბიძის ქ. 221, I კორპ. ბ. 15;
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №211
რეგისტრაციის თარიღი: 17.09.2009 წ. ბრძAნება №184

212. პოლიტიკური გაერთიანება „სახალხო დემოკრატები“
ხელმძღვანელი: ნიკოლოზ ივანიშვილი
მისამართი: ქ. თბილისი, დაბა წყნეთი, თამარ მეფის ქუჩა #52
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №212
რეგისტრაციის თარიღი: 24.03.2010წ. ბრძანება №64

213. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო
პარტია“
ხელმძღვანელი: მამუკა ხიმშიაშვილი (გენ.მდივანი)
მისამართი: ქ. თბილისი, ნუცუბიძის ფერდობი, მე-4 მ/რ. კორპ. 6, ბინა #22
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №213
რეგისტრაციის თარიღი: 29.03.2010წ. ბრძანება №65

214. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „მთლიანი საქართველო“
ხელმძღვანელი: ილია ლომია
მისამართი: ქ. თბილისი, ვაზისუბანი, 2ა მიკრო/რაიონი, კორპუსი 20, #119
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №214
რეგისტრაციის თარიღი: 17.05.2010წ. ბრძანება №96



215. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „სოციალ-დემოკრატები საქართველოს
განვითარებისათვის“
ხელმძღვანელი: გია ჟორჟოლიანი
მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზ. 29/5
ტელ: 96 40 12; რეგისტრაციის №215
რეგისტრაციის თარიღი: 02.06.2010წ. ბრძანება №106

216. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ქართული პარტია“
ხელმძღვანელი: სოზარ სუბარი
მისამართი: ქ. თბილისი, დ. უძნაძის 113 ბ
ტელ: 14 31 31; რეგისტრაციის № 216
რეგისტრაციის თარიღი: 29.12.2010წ. ბრძანება №238
განიცადა რეორგანიზაცია (შეუერთდა 193) /ამორიცხულია რეესტრიდან 30.12.2011წ.      
ბრძანება №24-რ/ (იხ.218)

217. პოლიტიკური პარტია „განახლებული საქართველოსთვის“
ხელმძღვანელი: ნანა გულუა-თავ-რე, ჯემალ ანთიძე-პოლიტ.მდივანი
მისამართი: ქ.თბილისი, დიღმის მასივი, II კვ. კორპ. 10, ბინა 80
ტელ: 2522474, რეგისტრაციის № 217
რეგისტრაციის თარიღი: 08.12.2011წ. ბრძანება №20-რ
ცვლილება: 16.12.2011წ. ბრძანება №21-რ

218. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ქართული პარტია“
ხელმძღვანელი: ი. ოქრუაშვილი (თავმჯდომარე); ე. კიწმარიშვილი (თანათავმჯდომარე)
მისამართი: ქ. თბილისი, დ. უზნაძის 113 ბ
ტელ: 14 31 31; რეგისტრაციის № 218
რეგისტრაციის თარიღი: 30.12.2011წ. ბრძანება №24-რ

219. პოლიტიკური გაერთიანება „თავისუფალი საქართველო“
ხელმძღვანელი: კახა კუკავა;
მისამართი: ქ. თბილისი, ფალიაშვილის ქ. 33ა;
ტელ: 597 34 22 33; რეგისტრაციის №219;
რეგისტრაციის თარიღი: 24.01.2012წ. ბრძანება №1-რ.

220. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ქართული ოცნება-დემოკრატიული
საქართველო“
ხელმძღვანელი: მანანა კობახიძე;
მისამართი: ქ. თბილისი, ერეკლე მეორის მოედანი/ანტონ კათალიკოსის ქ. 3/36
რეგისტრაციის №220;
რეგისტრაციის თარიღი: 07.05.2012წ. ბრძანება №7-რ.







საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ

რეგისტრირებული მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების (პარტიების)

რ ე ე ს ტ რ ი



1.  სახალხო დემოკრატიული პარტია

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის №103

ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 0001

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 3/5 რეგისტრაციის თარიღი: 26.12.1997წ.



2.  დემოკრატიული აღორძინების კავშირი

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ.№5

ტელეფონი: 7.65.00, რეგისტრაციის ნომერი: 0002

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 4/2 რეგისტრაციის თარიღი: 23.01.1998წ. 

ცვლილება: 17.07.1998წ. კ/დ № 18/1. 



3.  საქართველოს დამოუკიდებელი სოციალ-დემოკრატიული პარტია

ხელმძღვანელი: დავით ლომიძე

მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის №1

ტელეფონი: 36.40.81,  რეგისტრაციის ნომერი: 0003

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 4/4 რეგისტრაციის თარიღი: 23.01.1998წ.

განიცადა ლიკვიდაცია /ამორიცხულია რეესტრიდან 27.05.2003წ. ბრძანება 418./



4.  საქართველოს თავისუფლებისა და ერთიანობის მოძრაობა "ჭყონდიდელი"

ხელმძღვანელი: ჯემალ გამახარია

მისამართი: ქ. თბილისი, რამაზ დავითაშვილის ქ.№16

ტელეფონი: 94.15.73,  95.44.46, რეგისტრაციის ნომერი: 0004

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 4/8 რეგისტრაციის თარიღი: 23.01.1998წ.

ცვლილება: 02.04.2001წ. ბრძანება №124.



5.  ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია

ხელმძღვანელი: ბაჩუკი ქარდავა   

მისამართი: ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზ.21

ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 0005

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 4/1 რეგისტრაციის თარიღი: 23.01.1998წ. 

ცვლილება: 09.10.1998წ. კ/დ 25/2.      

ცვლილება:24.12.1999წ. კ/დ 24/4. 

ცვლილება:24.06.2001წ. ბრძანება 219.

ცვლილება:04.03.2002წ. ბრძანება №85.

ცვლილება:29.07.2003წ. ბრძანება №815.

ცვლილება:15.01.2009წ. ბრძანება №11.



6.   საქართველოს ქრისტიან-კონსერვატიული პარტია

ხელმძღვანელი: შოთა მალაშხია

მისამართი: ქ. თბილისი, ქობულეთის ქ.№ 36

ტელეფონი: 22.20.94,  რეგისტრაციის ნომერი: 0006

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 4/3 რეგისტრაციის თარიღი: 23.01.1998წ.

ცვლილება: 05.01.2001წ.  ბრძანება №4

ცვლილება: 11.05.2004წ.  ბრძანება №533

 

7. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,საქართველოს ჰელსინკის კავშირი-ეროვნული აღორძინება"

ხელმძღვანელი: ფირუზ დიაკონიძე

მისამართი: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის 49ა.

ტელეფონი/ფაქსი: 22.54.17  რეგისტრაციის ნომერი: 0007

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 4/6 რეგისტრაციის თარიღი: 23.01.1998წ.

ცვლილება: 21.07.2000წ. ბრძანება №156

ცვლილება: 30.12.2002წ ბრძანება №1081

ცვლილება: 28.06.2005წ. ბრძანება №1143

ცვლილება: 30.07.2009წ. ბრძანება №150



8.   საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტია

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, კასპის ქ.№ 7

ტელეფონი:  74.38.21,  რეგისტრაციის ნომერი: 0008

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 5/1 რეგისტრაციის თარიღი: 06.02.1998წ.

ცვლილება: 31.12.2004წ.  ბრძანება №1630



9.   ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია

ხელმძღვანელი: ი. ფავლენიშვილი

მისამართი: ქ. თბილისი, ქიაჩელის ქ. №5/7

ტელეფონი:   რეგისტრაციის ნომერი: 0009

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 5/2 რეგისტრაციის თარიღი: 06.02.1998წ.

ცვლილება: 29.10.2007წ.  ბრძანება №339      

ცვლილება: 20.03.2008წ.  ბრძანება №72



10.   ქართველ ტრადიციონალისტთა კავშირი

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, ვირსალაძის ქ. № 10

ტელეფონი: 98.39.55,  98.40.37, რეგისტრაციის ნომერი: 0010

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 5/3 რეგისტრაციის თარიღი: 06.02.1998წ.



11.   სახალხო პარტია

ხელმძღვანელი: ივანე (მამუკა) გიორგაძე

მისამართი: ქ. თბილისი, კეკელიძის ქ. №25, კ. 6, ბ. 151

ტელეფონი: 93.15.08, 93.11.49, რეგისტრაციის ნომერი: 0011

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 5/4 რეგისტრაციის თარიღი: 06.02.1998წ. 

ცვლილება:  08.05.1998წ. კ/დ №12/1

ცვლილება: 16.04.2008წ. ბრძანება№115



12.   სრულიად საქართველოს წმინდა ილია მართლის საზოგადოება

ხელმძღვანელი: ვ. ცაგარეიშვილი

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას მე-7კვ. მე-10კორპ. ბ.26

ტელეფონი: 92.03.18,  32.95.76,  რეგისტრაციის ნომერი: 0012

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 5/5 რეგისტრაციის თარიღი: 06.02.1998წ.

ამორიცხულია რეესტრიდან 02.06.2000წ. კ/დ №8/1 



13.  საქართველოს რეალისტთა კავშირი

ხელმძღვანელი: გია ბრატულიჩი

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.106

ტელეფონი: 30.29.87,  რეგისტრაციის ნომერი: 0013

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 5/7 რეგისტრაციის თარიღი: 06.02.1998წ.



14.  საქართველოს ეროვნული ერთიანობის პარტია

ხელმძღვანელი: გ. ჭინჭარაული

მისამართი: ქ. თბილისი, ბალანჩივაძის ქ.№5

ტელეფონი: 29.46.51,  99.73.14,  რეგისტრაციის ნომერი: 0014

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 5/8 რეგისტრაციის თარიღი: 06.02.1998წ.



15.  ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება

ხელმძღვანელი: გამგეობა  

მისამართი: ქ. თბილისი, რევაზ ლაღიძის ქ. №2, მე-3 სართ.

ტელეფონი: 99.61.96,  რეგისტრაციის ნომერი: 0015

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 5/9 რეგისტრაციის თარიღი: 06.02.1998წ.



16.   ქრისტიან და მუსლიმანურ დემოკრატთა კავშირი

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე   

მისამართი: ქ. თბილისი, გამსახურდიას გამზ.33-ა

ტელეფონი: 92.12.43,  38.17.31,  რეგისტრაციის ნომერი: 0016

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 5/7 რეგისტრაციის თარიღი: 06.02.1998წ.



17.   საქართველოს სამეფო ლიგა

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, გ. ჩუბინაშვილის ქ.№21

ტელეფონი: 95.14.98,   რეგისტრაციის ნომერი: 0017

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/1 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.



18.   დ. აღმაშენებლის პარტია

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, ბარნოვის ქ.№ 170

ტელეფონი: რეგისტრაციის ნომერი: 0018

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/3 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.

   

19.  საქართველოს ლეიბორისტული პარტია 

ხელმძღვანელი: შალვა ნათელაშვილი

მისამართი: ქ. თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის ქ. №88;

ტელეფონი: 92.20.31,  99.93.79, რეგისტრაციის ნომერი: 0019

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/4 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ. 

ცვლილება: 27.08.1998წ. კ/დ №21/1 

ცვლილება: 30.05.2002წ. ბრძანება №420

ცვლილება: 07.06.2006წ. ბრძანება №554

ცვლილება: 24.05.2010წ. ბრძანება №101



20.   საქართველოს ეროვნული იდეოლოგიის პარტია

ხელმძღვანელი: ზურაბ გაგნიძე

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 82

ტელეფონი: 29.36.92,  22.67.14,  რეგისტრაციის ნომერი: 0020

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/5 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.



21.   საქართველოს ეროვნული პარტია

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, ნინო ჩხეიძის 2

ტელეფონი: 96.64.25,  რეგისტრაციის ნომერი: 0021

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/6 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.



22.   საქართველოს სოციალისტური პარტია

ხელმძღვანელი: ვახტანგ რჩეულიშვილი

მისამართი: ქ. თბილისი, ლესელიძის ქ.№ 41

ტელეფონი: 98.33.67,  92.31.83,  რეგისტრაციის ნომერი: 0022

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/7 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.



23.   მერაბ კოსტავას საზოგადოება

ხელმძღვანელი: ვაჟა ადამია

მისამართი: ქ. თბილისი, გალაკტიონის ქ.№ 17

ტელეფონი: 98.39.01,  98.39.11,  98.39.13,  რეგისტრაციის ნომერი: 0023

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/8 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.

ცვლილება: 20.01.2006წ,  ბრძანება №140

 

24. პოლიტიკური გაერთიანება ,,სამშობლოსათვის-სტალინისათვის“

ხელმძღვანელი: პრეზიდიუმი

მისამართი: ქ. თბილისი, გამსახურდიას გამზ. 13

ტელეფონი: 37.93.27,  რეგისტრაციის ნომერი: 0024

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/9 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.

ცვლილება: 27.05.2003წ. ბრძანება №419

ცვლილება:28.11.2003წ. ბრძანება №1272



25.   საქართველოს ღვთისშვილთა კავშირი

ხელმძღვანელი: ზაზა სიხარულიძე

მისამართი: ქ. თბილისი, წერეთლის გამზ. 144

ტელეფონი: 94.01.62,  რეგისტრაციის ნომერი: 0025

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/10 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.

	

26.   საქართველოს ინტელიგენციის კავშირი

ხელმძღვანელი: კარლო თაბუკაშვილი

მისამართი: ქ. თბილისი, ბახტრიონის ქ.№ 11

ტელეფონი: 22.27.14,  რეგისტრაციის ნომერი: 0026

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/11 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.

	

27.   საქართველოს მთიელთა პოლიტიკური ლიგა

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, ბალანჩივაძის ქ. № 5

ტელეფონი: 30.37.41, რეგისტრაციის ნომერი: 0027

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/12 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.98წ.

	

28.   საქართველოს ეროვნული დამოუკიდებლობის პარტია

ხელმძღვანელი: ირაკლი წერეთელი

მისამართი: ქ. თბილისი, ივ. მაჩაბლის 8

ტელეფონი: 98.51.69, 98.49.84, 98.27.70,  რეგისტრაციის ნომერი: 0028

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/13 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ. 

ცვლილება: 09.10.1998წ.  კ/დ 25/1 

29. სახალხო-დემოკრატიული კავშირი ქრისტიან-დემოკრატები (სდკ-ქრისტიან-დემოკრატები)

ხელმძღვანელი: მთავარი კომიტეტი

მისამართი: ქ. თბილისი, უზნაძის ქ. 107

ტელეფონი: 93.43.74,  რეგისტრაციის ნომერი: 0029

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/14 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.

	

30.   ქალთა დაცვის კავშირი

ხელმძღვანელი: ნარგიზ გვალია

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 44

ტელეფონი: 23.42.48,  29.48.77, 39.18.74,  რეგისტრაციის ნომერი: 0030

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/15 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.	



31.  ეროვნულ ძალთა კავშირი ,,თანადგომა“

ხელმძღვანელი: ვალერი გაბელია

მისამართი: ქ. თბილისი, მარჯანიშვილის ქ. № 44 (გ. გულუას ქ. №6)

ტელეფონი: 96.72.85, 98.71.99,  რეგისტრაციის ნომერი: 0031

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/16 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.

ცვლილება: 04.11.2002წ. ბრძანება №927        

ცვლილება: 30.01.2004წ. ბრძანება №60

 

32.  მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება -  საქართველოს სახალხო ფრონტი/

ხელმძღვანელი: ნოდარ ნათაძე

მისამართი: ქ. თბილისი, პუშკინის ქ. 5

ტელეფონი: 93.15.89,  93.19.93, რეგისტრაციის ნომერი: 0032

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/17 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.

ცვლილება: 09.07.1999წ. კ/დ №12/6

ცვლილება: 11.08.2004წ. ბრძანება №962

       

33.   საქართველოს კონსერვატიული პარტია

ხელმძღვანელი: გიორგი კარტოზია

მისამართი: ქ. თბილისი, საბუდარის ქ.№32

ტელეფონი: 72.27.07,  33.01.77,  77.44.73,  რეგისტრაციის ნომერი: 0033

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/18 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.

განიცადა რეორგანიზაცია (შეუერთდა №161 პარტიას) /ამორიცხულია რეესტრიდან ბრძანება 14.06.2005წ. №1047) (იხ. №183)/

    

34.  პოლიტიკური კავშირი ,,ერთიანი საქართველო“

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 44

ტელეფონი: 99.08.63,  რეგისტრაციის ნომერი: 0034

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/19 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.

ცვლილება: 27.08.2003წ. ბრძანება №956

	

35.   საქართველოს ბურჟუაზიულ-დემოკრატიული პარტია

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 19

ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 0035

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/20 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.

	

36.   კონსტანტინე გამსახურდიას საზოგადოება

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, შ. ყავლაშვილის ჩიხი № 11

ტელეფონი: 98.95.94,   98.85.75,  რეგისტრაციის ნომერი: 0036

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/21 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.

	

37.   პოლიტიკური მოძრაობა "საქართველოს ბედი"

ხელმძღვანელი: თემურ მდინარაძე, ზაურ ბედია

მისამართი: ქ. თბილისი, დიდი დიღომი, ი. პეტრიწის ქ.№8

ტელეფონი: 35.39.69,  95.59.69,  რეგისტრაციის ნომერი: 0037

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/22 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.

	

38.   საქართველოს ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირი

ხელმძღვანელი: ვაჟა ლორთქიფანიძე,  მამუკა  ორჯონიკიძე

მისამართი: ქ. თბილისი, იოსებიძის 53, ბ.52

ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 0038

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/23 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.

ცვლილება:  03.02.2003წ. ბრძანება №61



39.   საქართველოს სახელმწიფოებრივ-ეროვნული მთლიანობის პარტია "სამშობლოს ფარი"

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, ნუცუბიძის 10

ტელეფონი: 39.44.65,  93.47.66,  რეგისტრაციის ნომერი: 0039

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/24 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.

ცვლილება: 11.06.99წ. კ/დ №10/1 



40.   საქართველოს აღორძინებული კომუნისტური პარტია

ხელმძღვანელი: შალვა ბერიანიძე

მისამართი: ქ. თბილისი, საბურთალოს ქ.№ 40

ტელეფონი: 94.33.77,  რეგისტრაციის ნომერი: 0040

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/2 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.

ამორიცხულია რეესტრიდან 19.11.1999წ. კ/დ №22/1.



41.   პოლიტიკური ორგანიზაცია "მამული"

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, წრომის ქ.№ 19

ტელეფონი: 96.29.34,  71.83.83,  რეგისტრაციის ნომერი: 0041

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/26 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.

	

42.   საქართველოს ინტელექტუალთა ლიგა

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, ჯიქიას ქ. 3

ტელეფონი: 32.14.73,  რეგისტრაციის ნომერი: 0042

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/27 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.

	

43.   საქართველოს ნაციონალისტური პარტია

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაზისუბანი, II მ/რ. II კორპ. ბ. 169 

ტელეფონი: 78.19.35,  რეგისტრაციის ნომერი: 0043

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/28 რეგისტრაციის თარიღი: 20.02.1998წ.

	

44.   პოლიტიკური გაერთიანება "ინტელექტუალთა მოძრაობა"

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაზისუბანი, I მ/რ. XI კორპ. ბ. 3 

ტელეფონი: 78.44.12,  რეგისტრაციის ნომერი: 0044

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/1 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

	

45.   ქართველ ნაციონალისტთა ერთობა

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, დ/მ. დ/14, 2/39

ტელეფონი: 96.39.98, რეგისტრაციის ნომერი: 0045

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/2 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

	

46.   საქართველოს თავისუფლების პარტია

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, ჩუბინაშვილის 50

ტელეფონი: 96.75.46,  94.06.68,  რეგისტრაციის ნომერი: 0046

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/3 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

	

47.   საქართველოს დემოკრატიული პარტია

ხელმძღვანელი: გია თორთლაძე

მისამართი: ქ. თბილისი, გრიბოედოვის 30

ტელეფონი: 22.54.85,  22.30.06,  23.28.26,  რეგისტრაციის ნომერი: 0047

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/4 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

ცვლილება: 30.01.2009წ. ბრძანება №33

	

48.   ეკონომიკური აღორძინება ,,ყვითლები"

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 62, პირველი სართული

ტელეფონი: 22.22.27, რეგისტრაციის ნომერი: 0048

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/5 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

	

49.   სრულიად საქართველოს პოლიტიკური ორგანიზაცია "ლემი"

ხელმძღვანელი: თენგიზ გაზდელიანი

მისამართი: ქ. თბილისი, გამსახურდიას 33

ტელეფონი: 38.00.27,  38.14.77,  რეგისტრაციის ნომერი: 0049

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/6 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

	

50.   საქართველოს სოციალ-დემოკრატთა კავშირი

ხელმძღვანელი: ზურაბ თოლორაია	

მისამართი: ქ. თბილისი, თემქის დას. კვ. 10-ბ კორპ. 3, ბ. 44

ტელეფონი: 60.36.64,  რეგისტრაციის ნომერი: 0050

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/7 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

	

51.	საქართველოს მთიელთა კავშირი

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, ბარნოვის ქ.№ 174 (ი. აბაშიძის #76)

ტელეფონი: 22.54.30,  რეგისტრაციის ნომერი: 0051

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/8 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.



52.   სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე

ხელმძღვანელი: მიხეილ სალუაშვილი

მისამართი: ქ. თბილისი, მუხიანის დას. I მ/რ, II კორპ., Vსად., ბინა 95.

რეგისტრაციის ნომერი: 0052

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/9 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

ცვლილება: 23.12.2011წ. ბრძანება №22-რ.

	

53.   საქართველოს ეკონომისტთა კავშირი

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას პრ. მე-5კვ. მე-4კორპ. მე-5სად. ბ.89

ტელეფონი: 30.30.08,  30.93.68,  რეგისტრაციის ნომერი: 0053

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/10 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.



54.   იბერიულ-კავკასიური მოძრაობა "ჭყონდიდელის ეროვნული ლასკარი"

ხელმძღვანელი: სერგი საჯაია

მისამართი: ქ. თბილისი, ჩიტაიას ქ.№ 39

ტელეფონი: 22.32.52,  95.62.31,  რეგისტრაციის ნომერი: 0054

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/11 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.



 55.   საქართველოს პენსიონერთა უფლებათა დაცვის კავშირი

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, რ. თაბუკაშვილის ქ.№ 5

ტელეფონი: 30.74.96,  22.23.12,  რეგისტრაციის ნომერი: 0055

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/12 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.



56.   საქართველოს კომუნისტური პარტია 

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, დ/დიღომი, დ. თავდადებულის ქ.№ 16, ბ.26

ტელეფონი: 53.25.17,  93.57.02,  რეგისტრაციის ნომერი: 0056

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/13 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.



57.   პოლიტიკური გაერთიანება ,,დემოკრატიული ცენტრი"

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, ამბროლაურის ქ. #166, კორპ. №6, ბ. 33

ტელეფონი 38.28.68,  რეგისტრაციის ნომერი: 0057

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/14 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

ცვლილება: 16.04.2008წ. ბრძანება #114



 58.   ლიბერალურ-დემოკრატიული ეროვნული პარტია

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, კოსტავას 41

ტელეფონი: 93.28.32,  33.23.85,  რეგისტრაციის ნომერი: 0058

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/15 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.



59.   საქართველოს მწვანეთა პარტია

ხელმძღვანელი: გიორგი გაჩეჩილაძე

მისამართი: ქ. თბილისი, კანდელაკის ქ. 55

ტელეფონი: 95.20.33,  35.47.51,  რეგისტრაციის ნომერი: 0059

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/16 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

ცვლილება: 14.11.2002წ. ბრძანება №961

ცვლილება: 10.01.2008წ. ბრძანება №3



60.   საქართველოს რესპუბლიკური პარტია

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე.

მისამართი: ქ. თბილისი, გრიბოედოვის #13

ტელეფონი: 93.25.36,  93.18.51,  რეგისტრაციის ნომერი: 0060

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/17 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

ცვლილება: 13.07.2005წ. ბრძანება №1253;

ცვლილება: 03.08.2009წ. ბრძანება №162



61.   ქეთევან წამებულის საზოგადოება

ხელმძღვანელი: იზოლდა ჭილაძე

მისამართი: ქ. თბილისი, აკოფიანის შეს. № 4

ტელეფონი: 98.64.26,  რეგისტრაციის ნომერი: 0061

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/18 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

განიცადა თვითლიკვიდაცია /ამორიცხულია რეესტრიდან ბრძანება #162, 03.06.2008წ./  

 

62.   საქართველოს მოქალაქეთა კავშირი

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის №55

ტელეფონი: 25.15.38, 22.41.53, 93.15.84, რეგისტრაციის ნომერი: 0062

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/19 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

ცვლილება: 16.01.2002წ. ბრძანება №22       

ცვლილება:12.07.2002წ. ბრძანება №592

 

63.  საქართველოს სამართლიანი განვითარების პარტია – მომავალი

ხელმძღვანელი: ბადრი ცერცვაძე

მისამართი: ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზ.18

ტელეფონი: 92.22.52,  93.02.35, რეგისტრაციის ნომერი: 0063

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/20 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

ცვლილება: 06.05.2003წ. ბრძანება №359

 

64.   პარტია ,,სამშობლო"

ხელმძღვანელი: დარბაზი და გამგეობა

მისამართი: ქ. თბილისი, ნუცუბიძის ფერდ. მე-3 მ/რ. პირველი კვ. მე-7 კორპ. ბ.17

ტელეფონი: 32.13.34,  29.40.82, რეგისტრაციის ნომერი: 0064

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/21 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

 

65.   საქართველოს პროგრესისტული პარტია

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, წყნეთის ქ.№ 4-ა, ბ.20

ტელეფონი: 23.25.75,  38.33.84,  რეგისტრაციის ნომერი: 0065

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/22 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

 

66.   ხალხთა მეგობრობის პარტია

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, მე-3 მას. პირველი კვ. ,,გ” კორპ. 

ტელეფონი: 41.30.64,  რეგისტრაციის ნომერი: 0066

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/23 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

 

67.   საქართველოს პოლიტიკური მოძრაობა "მამული, ენა, სარწმუნოება"

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, აბესაძის ქ. №8

ტელეფონი: 98.48.34,  რეგისტრაციის ნომერი: 0067

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/28 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

 

68.   საქართველოს სპორტსმენთა კავშირი

ხელმძღვანელი: ედიშერ მაჩაიძე

მისამართი: ქ. თბილისი, კონსტიტუციის ქ. №6

ტელეფონი: 95.30.06,  96.98.79,  რეგისტრაციის ნომერი: 0068

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/27 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.  

ცვლილება: 04.12.1998წ. კ/დ №30/1 

 

69.   საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარტია

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, 9 აპრილის ქ. №2

ტელეფონი: 98.73.89,   რეგისტრაციის ნომერი: 0069

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/33 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

ცვლილება: 03.07.2002წ. ბრძანება №559

 

70.   საქართველოს მშრომელთა პოლიტიკური ორგანიზაცია

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. გორი, კულტურის სახლი №54

ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 0070

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/32 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

 

71.   საქართველოს აგრარული პარტია

ხელმძღვანელი: ზაურ ღლონტი

მისამართი: ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზ.29

ტელეფონი: 99.03.34,  რეგისტრაციის ნომერი: 0071

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/30 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ. 

 

72.  მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება - ,,საქართველოს რეფორმატორთა და აგრარიკოსთა კავშირი~

ხელმძღვანელი: ბაკურ გულუა

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 39-ა

ტელეფონი: 33.39.04,  25.19.45, 99.82.82,  რეგისტრაციის ნომერი: 0072

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/34 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ. 

ცვლილება: 11.06.1999წ. კ/დ №10/2 

 

73.   საქართველოს სოციალური სამართლიანობის კავშირი

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 2/2

ტელეფონი: 22.41.16,  რეგისტრაციის ნომერი: 0073

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/35 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.

 

74.   ღარიბთა დაცვის გაერთიანება

ხელმძღვანელი: დავით ზეიკიძე

მისამართი: ქ. თბილისი, გლდანის მე-3 მ/რ, 68-ა კორპ. ბ.59

ტელეფონი: 22.01.08,  რეგისტრაციის ნომერი: 0074

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 9/1 რეგისტრაციის თარიღი: 10.04.1998წ.



75.   საქართველოს ეროვნული სახალხო ფრონტი

ხელმძღვანელი: პეტრე გავაშელი

მისამართი: ქ. თბილისი, უზნაძის ქ.№ 4

ტელეფონი: 94.02.90,  რეგისტრაციის ნომერი: 0075

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 10/4 რეგისტრაციის თარიღი: 24.04.1998წ.

 

76.   საქართველოს აგრარულ-დემოკრატიული პარტია

ხელმძღვანელი: სერგო რუხაძე

მისამართი _ ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ.№ 15-ა

ტელეფონი _ 39.41.20,  38.35.31,  რეგისტრაციის ნომერი: 0076

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 15/1  რეგისტრაციის თარიღი: 19.06.1998წ.

 

77.   პოლიტიკური გაერთიანება ,,სპორტული საქართველო"

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, წერეთლის გამზ. 87-ა

ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 0077

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 17/1  რეგისტრაციის თარიღი: 10.07.1998წ.

 

78.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,ეროვნულ-დემოკრატიული კავშირი"

ხელმძღვანელი: ავთანდილ თედორაძე

მისამართი: ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზ. № 21

ტელეფონი: 98.31.73,  98.31.86,  რეგისტრაციის ნომერი: 0078

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 19/1 რეგისტრაციის თარიღი: 31.07.1998წ.

 

79.   საქართველოს კონსერვატიული (მონარქისტული) პარტია

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, მაჩაბლის ქ.8

ტელეფონი: 98.49.84,  37.71.42,  92.31.22,  რეგისტრაციის ნომერი: 0079

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 20/2  რეგისტრაციის თარიღი: 14.08.1998წ.

 

80.   საქართველოს მემარჯვენეთა პარტია

ხელმძღვანელი: შალვა ჩხაიძე

მისამართი: ქ. თბილისი, მიროტაძის ქ. №10

ტელეფონი: 93.83.43,  რეგისტრაციის ნომერი: 0080

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 23/3  რეგისტრაციის თარიღი: 25.09.1998წ.

 

81.   საქართველოს მოქალაქეთა კონსოლიდაციის პარტია

ხელმძღვანელი: ერეკლე იველაშვილი

მისამართი: ქ. თბილისი, მარუაშვილის ქ. 23

ტელეფონი: 96.85.55,  რეგისტრაციის ნომერი: 0081

კოლეგიის დადგენილების ნომერი:  23/4  რეგისტრაციის თარიღი: 25.09.1998წ.

 

82.   კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის პარტია

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის №23

ტელეფონი: 96.75.22,  22.54.05,  რეგისტრაციის ნომერი: 0082

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 21/2 რეგისტრაციის თარიღი: 27.08.1998წ.

 

83.   საქართველოს ქრისტიან-სოციალური კავშირი

ხელმძღვანელი: ავთანდილ ჩიტაძე

მისამართი: ქ. რუსთავი, მე-7მ/რ, მე-13 კორპ. ბ.29

ტელეფონი: 12.64.46,  899.56.27.49,  რეგისტრაციის ნომერი: 083

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 23/1 რეგისტრაციის თარიღი: 25.09.1998წ.

 

84.   პოლიტიკური პარტია ,,ქიზიყი უბატონო ქვეყანა~

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. სიღნაღი, აღმაშენებლის ქ.№2 

ტელეფონი: 3.12.71,  რეგისტრაციის ნომერი: 0084

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 23/2 რეგისტრაციის თარიღი: 25.09.1998წ. 



85.   პოლიტიკური პარტია ,,მეგობრობის კავშირი, დამოუკიდებლობა და აღმავლობა"

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, მოსკოვის გამზ. მე-4 კვ. პირველი კორპ. ბ.99

ტელეფონი: 71.14.09,  რეგისტრაციის ნომერი: 0085

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 29/1 რეგისტრაციის თარიღი: 20.11.1998წ.

 

86.    ,,მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველო"

ხელმძღვანელი: გიორგი ხუციშვილი

მისამართი: თბილისი, წყნეთის ქ. №10

ტელეფონი: 38.03.11,  რეგისტრაციის ნომერი: 0086

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 29/2 რეგისტრაციის თარიღი: 20.11.1998წ. 

 

87. პოლიტიკური გაერთიანება ,,ახალი საქართველო“

ხელმძღვანელი: ილია ხუციშვილი

მისამართი: ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №7 მე-5 სართ. ოთ. 507

ტელეფონი: 25.39.49,  რეგისტრაციის ნომერი: 0087

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 32/2 რეგისტრაციის თარიღი: 29.12.1998წ. 

ცვლილება: 18.06.1999წ. კ/დ № 11/1.

 

88. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება “აფხაზეთის გათავისუფლების პარტია“ 

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: თბილისი, რუსთაველის 29

ტელეფონი: 98.57.48,  რეგისტრაციის ნომერი: 0088

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 2/2 რეგისტრაციის თარიღი: 05.02.1999წ.

 

89. პოლიტიკური გაერთიანება "საქართველოს სოციალ-რეალისტური პარტია" (სსრპ)

ხელმძღვანელი: გურამ ბეროზაშვილი

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. მე-6 კვ. მე-16 კორპ.

ტელეფონი: 30.06.05,  რეგისტრაციის ნომერი: 0089

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 1/1 რეგისტრაციის თარიღი: 22.01.1999წ.

 

90.   საქართველოს ოჯახთა ერთობა

ხელმძღვანელი: ისიდორე ჯანელიძე

მისამართი: სამტრედია, რუსთაველის ქ. 20

ტელეფონი: 2.35.36,  რეგისტრაციის ნომერი: 0090

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 2/1 რეგისტრაციის თარიღი: 05.02.1999წ.

 

91.   პარტია _ "გაერთიანებული საქართველო"

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, ვ. ჩიქოვანის ქ. № 6

ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 0091

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 3/2 რეგისტრაციის თარიღი: 26.02.1999წ.



92.   საქართველოს შრომის ვეტერანთა პარტია 

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი : ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქ. 7

ტელეფონი: 38.07.98,  რეგისტრაციის ნომერი: 0092

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 3/3 რეგისტრაციის თარიღი: 26.02.1999წ.

     

93.  გურამ შარაძის მხარდამჭერთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,საქართველო უპირველეს ყოვლისა – ენა, მამული, სარწმუნოება"

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, დ. ყიფიანის ქ. 30

ტელეფონი: 98.93.02,  რეგისტრაციის ნომერი: 0093

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 4/1 რეგისტრაციის თარიღი: 24.03.1999წ.

ცვლილება: 23.06.2003წ. ბრძანება №598



94.   საქართველოს ინტერნაციონალურ-დემოკრატიული პარტია (სიდპ)

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, წულუკიძის ქ. 6

ტელეფონი – რეგისტრაციის ნომერი: 0094

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 5/1 რეგისტრაციის თარიღი: 02.04.1999წ.



95.   საქართველოს ვეტერანთა პარტია

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 43

ტელეფონი: 39.17.31,  რეგისტრაციის ნომერი: 0095

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 5/2 რეგისტრაციის თარიღი: 02.04.1999წ.



96.   საქართველოს ტრანსპორტელთა პარტია

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, სპირიდონ კედიას ქ. №8

ტელეფონი: 96.80.13,  რეგისტრაციის ნომერი: 0096

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 5/7 რეგისტრაციის თარიღი: 02.04.1999წ.

 

97.  ეროვნულ- პოლიტიკური მოძრაობა ,,ქრისტიანული საქართველო“

ხელმძღვანელი: ავთანდილ დავითაია

მისამართი: ქ. თბილისი, დიღმის მას. მე-5 კვ. კორპ. 20/38

ტელეფონი: 52.46.15,  რეგისტრაციის ნომერი: 0097

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 6/1 რეგისტრაციის თარიღი: 16.04.1999წ.

ცვლილება: 08.12.2008წ. ბრძანება №291

 

98.   მოქალქეთა პოლიტიკური გაერთიანება _ მოძრაობა "მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს"

ხელმძღვანელი: გიორგი თოფაძე (ლიდერი), ზურაბ ტყემალაძე (თავმჯდოამრე)

მისამართი: ქ. თბილისი, დ. უზნაძის №68 ბ

ტელეფონი – რეგისტრაციის ნომერი: 0098

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/1 რეგისტრაციის თარიღი: 30.04.1999წ.

ცვლილება: 17.01.2006წ. ბრძანება №125;

ცვლილება: 07.05.2010წ. ბრძანება №95



99.   ეროვნული მრეწველობისა და ეკონომიკური აღმავლობის პარტია (მრეწველთა პარტია)

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, იაშვილის ქ №13

ტელეფონი: 93.61.82, რეგისტრაციის ნომერი:  0099

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/2 რეგისტრაციის თარიღი: 30.04.1999წ.

ცვლილება: 07.04.2000წ. კ/დ №5/4



100. ,,საქართველოს ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი პოლიტიკური გაერთიანება ,,ახალი სიტყვა“    

ხელმძღვანელი: გიორგი-ლაშა ლომიძე

მისამართი: ქ. თბილისი, წერეთლის გამზ. 142

ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 0100

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/3 რეგისტრაციის თარიღი: 30.04.1999წ.

ცვლილება: 10.07.2007წ. ბრძ. №198

 

101. საქართველოს ვეტერანთა დაცვის პარტია 

ხელმძღვანელი: ნოდარ გიორგაძე

მისამართი: ქ. თბილისი, ზედაზნის ქ. №4

ტელეფონი: 69.94.00,  რეგისტრაციის ნომერი: 0101

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 8/2 რეგისტრაციის თარიღი: 14.05.1999წ.

ცვლილება: 17.09.1999წ. კ/დ №18/2



102.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება "სახალხო კავშირი"

ხელმძღვანელი: ავთო ანთიძე

მისამართი: ქ. თბილისი, ყიფშიძის ქ. 31

ტელეფონი: 23.59.48,  რეგისტრაციის ნომერი: 0102

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 8/3 რეგისტრაციის თარიღი: 14.05.1999წ.



103. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,მოძრაობა ქართული სახელმწიფოსათვის”

/ეწოდა: მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება "საქართველოს ნეოკონსერვატორული კავშირი"/

ხელმძღვანელი: ი. ბათიაშვილი, ფ. ჩიხრაძე, გ. ფრანგიშვილი, კ. ბაბუნაშვილი

მისამართი: ქ. თბილისი, შარტავას ქ. 41

ტელეფონი – რეგისტრაციის ნომერი: 0103

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 9/4 რეგისტრაციის თარიღი: 28.05.1999წ.

ცვლილება: 08.03.2000წ. კ/დ №3/1

განიცადა თვითლიკვიდაცია /ამორიცხულია რეესტრიდან ბრძანება №281, 24.07.2001წ./



104.   პოლიტიკური გაერთიანება "წინ საქართველოვ დავითის გზით"

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, ქერჩის ქ. 10-ა

ტელეფონი – რეგისტრაციის ნომერი: 0104

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 9/3 რეგისტრაციის თარიღი: 28.05.1999წ.



105.   პოლიტიკური გაერთიანება "ლიგა-პროგრესი"

ხელმძღვანელი: გურამ ადამაშვილი

მისამართი: ქ. თბილისი, ყაზბეგის გამზ. №15.

ტელეფონი: 22.20.72,  93.32.87, რეგისტრაციის ნომერი: 0105

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 9/2 რეგისტრაციის თარიღი: 28.05.1999წ.



106.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება – საქართველოს ლექტორთა კავშირი

ხელმძღვანელი: ნუგზარ წერეთელი

მისამართი: ქ. თბილისი, მ. კოსტავას 47

ტელეფონი – რეგისტრაციის ნომერი: 0106

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 9/1 რეგისტრაციის თარიღი: 28.05.1999წ.



107.   პოლიტიკური გაერთიანება "საქართველოს გული-XXI"

ხელმძღვანელი: თამაზ კერძევაძე

მისამართი: ქ. თბილისი, დელისის ქ. 33ა

ტელეფონი: 39.56.68,  39.51.83,  რეგისტრაციის ნომერი: 0107

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 10/3 რეგისტრაციის თარიღი: 11.06.1999წ.



108. საქართველოს სახალხო კაპიტალიზმის პარტია

ხელმძღვანელი: ჰამლეტ გეგია

მისამართი: ქ. თბილისი, ერეკლე II მოედანი №3

ტელეფონი: 38.13.40,  33.56.92, რეგისტრაციის ნომერი: 0108

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 10/4 რეგისტრაციის თარიღი: 11.06.1999წ.

ცვლილება: 02.08.2002წ. ბრძანება №667



109.   პარტია "ძმობა, ერთობა, თავისუფლება"

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, ნუცუბიძის III მ/რ, Iკვ. მე-11 კორპ. ბ.20

ტელეფონი: 32.94.99,  32.87.60, რეგისტრაციის ნომერი: 0109

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 12/1 რეგისტრაციის თარიღი: 09.07.1999წ.



110.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება –ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ხელმძღვანელი: მირიან მირიანაშვილი

მისამართი: ქ. თბილისი, მ.კოსტავას ქ.№9

ტელეფონი – რეგისტრაციის ნომერი: 0110

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 12/7 რეგისტრაციის თარიღი: 09.07.1999წ.

განიცადა რეორგანიზაცია (შეუერთდა #138 პარტიას ცვლილებებით) 26.09.2002წ, ბრძანება #823 



111.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,საქართველოს მშრომელთა საბჭო“

ხელმძღვანელი: თამაზ ჯაფოშვილი

მისამართი: ქ. თბილისი, გლდანის მე-3 მ/რ. 71 კ. ბ.№27

ტელეფონი: 38.04.07,  რეგისტრაციის ნომერი: 111

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 12/3 რეგისტრაციის თარიღი: 09.07.1999წ.

ცვლილება: 22.05.2008წ. ბრძანება №149



112.   პოლიტიკური პარტია ,,სტალინელი“

ხელმძღვანელი: ალექსანდრე წიკლაური

მისამართი: ქ. თბილისი, დემეტრე თავდადებულის ქ. №16-26

ტელეფონი: 53(2).25.17, რეგისტრაციის ნომერი: 112

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 12/4 რეგისტრაციის თარიღი: 09.07.1999წ.



113.   პარტია ,,ახალი საზოგადოება – საქართველოს არჩევანი“

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, დიღმის მას. მე-4 კვ. 23-ე კორპ. ბ.41

ტელეფონი – რეგისტრაციის ნომერი: 113

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 13/3 რეგისტრაციის თარიღი: 16.07.1999წ.



114. საქართველოს ქრისტიან-ლიბერალური პარტია

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, გლდანის მე-3 მ/რ, მე-15 კორპ. მე-4 სად. ბ.64

ტელეფონი: 68.14.93, რეგისტრაციის ნომერი: 114

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 13/2 რეგისტრაციის თარიღი: 16.07.1999წ.



115.   საქართველოს ეროვნულ-ქრისტიანული პარტია

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. 103, 3/7

ტელეფონი: 70.50.40, რეგისტრაციის ნომერი: 115

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 13/4 რეგისტრაციის თარიღი: 16.07.1999წ.



116.   საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ერთიანობის პარტია ,,დიდგორი“

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, ორთაჭალის ქ. 22

ტელეფონი: 72.41.46,  32.34.46,  22.20.88, რეგისტრაციის ნომერი: 116

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 13/1 რეგისტრაციის თარიღი: 16.07.1999წ.

     

117.  გაერთიანებული საქართველოს დემოკრატიული პარტია 

ხელმძღვანელი: როინ ლიპარტელიანი _ თავ-რე, თენგიზ ზუკაკიშვილი _ თავმჯდომარის მოადგილე-თავმჯდომარის მ.შ.

მისამართი: ქ. თბილისი, ნუცუბიძის ფერდობი, მე-4 მკრ/რ-ნი, 21-ე კორპუსი, ბ.59 

ტელეფონი – რეგისტრაციის ნომერი: 117

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 13/5 რეგისტრაციის თარიღი: 16.07.1999წ.

ცვლილება: 27.04.2007წ. ბრძანება №120



118.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება – საქართველოს მეწარმეთა კავშირი

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, წინამძღვრიშვილის ქ. №123

ტელეფონი: 96.36.50,  95.92.57, რეგისტრაციის ნომერი: 118

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 12/2 რეგისტრაციის თარიღი: 09.07.1999წ.



119.  პარტია "თანხმობისა და სამართლიანობის კავშირი"

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, დოლიძის ქ. 42

ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 119

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 14/1 რეგისტრაციის თარიღი: 23.07.1999წ.



120.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება - სრულიად საქართველოს მოძრაობა ,,ერის უფლება და ღირსება“

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 97, ბ20

ტელეფონი: 53.39.02,  32.58.51, რეგისტრაციის ნომერი: 120

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 17/1 რეგისტრაციის თარიღი: 31.08.1999წ.



121.   პარტია ,,დედა სამშობლო"

ხელმძღვანელი:  თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, მოსკოვის გამზირი №3

ტელეფონი: 95.04.62,  93.11.53, რეგისტრაციის ნომერი: 121

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 17/20 რეგისტრაციის თარიღი: 31.08.1999წ.



122.   საქართველოს ჰუმანისტური პარტია

ხელმძღვანელი:  თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, ჩიტაძის ქ. 11

ტელეფონი: 93.45.59, რეგისტრაციის ნომერი: 122

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 17/2 რეგისტრაციის თარიღი: 31.08.1999წ.



123.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება საქართველოს უმუშევართა დამოუკიდებლობის ერთობა

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, დიდი დიღომი, მე-3 მ/რ, კორპ.21, ბ.9

ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 123

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 17/3 რეგისტრაციის თარიღი: 31.08.1999წ.



124.   პოლიტიკური პარტია ,,კეთილდღეობა"

ხელმძღვანელი:  თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, 9 აპრილის ქ. 2

ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 124

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 17/4 რეგისტრაციის თარიღი: 31.08.1999წ.



125.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება საქართველოს ქრისტიანულ-სოციალური კავშირი

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, ვახუშტი ბაგრატიონის 72

ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 125

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 18/3 რეგისტრაციის თარიღი: 17.09.1999წ



126.    ეროვნულ ინტელექტუალური პარტია

ხელმძღვანელი:  თავმჯდომარე

მისამართი:   ქ. თბილისი, ვაზისუბნის პირველი მ/რ. კორპ.11.

ტელეფონი: 79.97.88,  რეგისტრაციის ნომერი: 126

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 21/1 რეგისტრაციის თარიღი: 05.11.1999წ.

ცვლილება: 05.01.2001წ. ბრძანება №7  



127.   ლიბერალურ-ეკონომიკური პარტია

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, წერეთლის გამზ. 112

ტელეფონი: 25.18.56, რეგისტრაციის ნომერი: 127

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 5/1 რეგისტრაციის თარიღი: 07.04.2000წ.



128.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება "საქართველოს კონსერვატიულ-დემოკრატიული კავშირი"

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, სანზონა, კორპ 4-ა ბ. 21

ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 128

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 5/2 რეგისტრაციის თარიღი: 07.04.2000წ.



129.   საქართველოს ეროვნულ-სოციალისტური პარტია

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, წყალტუბოს ქ. მე-3 კორპ. ბ.37

ტელეფონი: 34.25.41, რეგისტრაციის ნომერი: 129

კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 5/3 რეგისტრაციის თარიღი: 07.04.2000წ.



130.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გერთიანება _ პოლიტიკური მოძრაობა ,,კავკასიელი" (ფედერალები)

ხელმძღვანელი: მამუკა არეშიძე

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაშლოვანის #5

ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 130

რეგისტრაციის თარიღი: 29.08.2000წ. ბრძანება  №217 



131.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება საქართველოს ხსნის ლიგა

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, საბურთალოს №35

ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 131

რეგისტრაციის თარიღი: 05.01.2001წ. ბრძანება №6



132.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,დარბაზი"

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, გლდანის მე-6 მ/რ (ყოფილი №13 სახლმმართველობის შენობა)

ტელეფონი: 67.64.04,   რეგისტრაციის ნომერი: 132

რეგისტრაციის თარიღი: 05.01.2001წ. ბრძანება №5



133.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება "საქართველოს ადვოკატები"

ხელმძღვანელი: ქართლოს ღარიბაშვილი

მისამართი: თეთრიწყაროს რ-ნი სოფ. ჯორჯიაშვილი, 

ტელეფონი: 899.57.37.54, 77.55.51,  რეგისტრაციის ნომერი: 133

რეგისტრაციის თარიღი: 29.05.2001წ. ბრძანება №185



134.   ,,საქართველოს ახალი კომუნისტური პარტია”

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი:  ქ. თბილისი,  დ. აღმაშენებლის გამზ. 49

ტელეფონი: 95-47-67 რეგისტრაციის ნომერი: 134

რეგისტრაციის თარიღი 14.06.2001წ. ბრძანება №208



135.   პოლიტიკური გაერთიანება ,,მამულიშვილთა ორდენი ,,სამშობლო"

ხელმძღვანელი:  გრიგოლ სოხაძე

მისამართი: ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის №9

ტელეფონი: 4-68-96 რეგისტრაციის ნომერი: 135 

რეგისტრაციის თარიღი: 21.08.2001წ. ბრძანება №313



136.   საქართველოს პოლიტიკური კავშირი ,,ერთობა _ ახალი საქართველო"

ხელმძღვანელი: ზაალ ჯიბუტი

მისამართი: ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის №104

ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 136

რეგისტრაციის თარიღი: 18.09.2001წ. ბრძანება №354



137.   პოლიტიკური გაერთიანება "ერთობა"  

ხელმძღვანელი: ჯუმბერ პატიაშვილი, ალექსანდრე ჭაჭია

მისამართი: ქ. თბილისი, ფალიაშვილის ქ. 31ბ  

ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი:  137

რეგისრაციის თარიღი: 26.09.2001წ.   ბრძანება № 363

                                                                                                                                          

138.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება "ნაციონალური მოძრაობა საქართველოს გადასარჩენად"

ხელმძღვანელი: ზურაბ მელიქიშვილი

მისამართი: ქ. თბილისი, თემქა მე-3 მ/რ მე-2 კვ. 26 კორპ. ბ. 72

ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი:  138

რეგისტრაციის თარიღი: 26.09.2001 ბრძანება № 364

/შეუერთდა №110 პარტია და ეწოდა მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ცვ. 26.09.2002წ. ბრძანება №823/                                                                                                                                         /ამორიცხულია რეესტრიდან ბრძანება #1559, 10.10.2004წ./ (იხ. #181)



139.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება `სახალხო მოძრაობა-კანონი და სამართლიანობა“

ხელმძღვანელი: შალვა ხაჭაპურიძე თავმჯდომარე 

მისამართი: ქ. თბილისი, ვარკეთილის მე-4 მ/რ მე-2 რიგი, მე-2 კორპ. ბ. 36 

ტელეფონი _  რეგისტრაციის ნომერი: 139  

რეგისტრაციის თარიღი: 14.06.2001წ. ბრძანება #209

ცვლილება: 23.02.2010წ. ბრძანება №39

ცვლილება: 22.03.2011წ. ბრძანება №7-რ



140.     `საქართველოს ვაზის პარტია“

ხელმძღვანელი: გიორგი შენგელაია

მისამართი: ქ. თბილისი, კეკელიძის ქ. №16 ბ. 12

ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 140 

რეგისტრაციის თარიღი: 14.06.2001წ. ბრძანება №210

ცვლილება: 14.04.2009წ. ბრძანება №77 



141.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება "საქართველოს გაერთიანებისათვის მებრძოლი პარტია"

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქ. №49

ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 141 

რეგისტრაციის თარიღი: 11.07.2001წ.  ბრძანება №238



142.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება "ახალი მემარჯვენეები" 

ხელმძღვანელი: დავით გამყრელიძე – თავმჯდომარე, რევაზ სოხაძე _ აღმ. მდივანი;

მისამართი: ქ. თბილისი ბ. კალანდაძის (ყოფილიო ბევრეთის) ქ. №3

ტელეფონი: 272-15-10; 272-03-18; 272-38-58, რეგისტრაციის ნომერი: 142 

რეგისტრაციის თარიღი: 11.07.2001წ. ბრძანება №237

ცვლილება: 17.07.2003წ. ბრძანება №742 

ცვლილება: 14.07.2006წ. ბრძანება №661

ცვლილება: 28.12.2011წ. ბრძანება №23-რ



143.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,მერაბ კოსტავას გზა _ ერთობა"

ხელმძღვანელი: ირაკლი მჭედლიშვილი

მისამართი: ქ. თბილისი, მარჯანიშვილის ქ. №18

ტელეფონი _  რეგისტრაციის ნომერი: 143  

რეგისტრაციის თარიღი: 24.07.2001წ. ბრძანება №283



144.   ,,საქართველოს ერთობისა და განვითარების პარტია"

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი:  ქ. თბილისი, მ. ჯავახიშვილის 12

ტელეფონი: 93.55.41,  რეგისტრაციის ნომერი: 144  

რეგისტრაციის თარიღი: 24.07.2001წ. ბრძანების #279



145.   "საქართველოს ეროვნულ _ კონსერვატიული პარტია"

ხელმძღვანელი: ბეჟან ჯავახია

მისამართი: ქ. თბილისი, იოსებ გრიშაშვილის ქ. №14

ტელეფონი: 72.12.10, 95.20.74,  რეგისტრაციის ნომერი: 145  

რეგისტრაციის თარიღი: 24.07.2001წ. ბრძანება №278



146.     პატრიოტთა და ვეტერანთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,საქართველოს დიდება“

ხელმძღვანელი: გენადი კვერნაძე

მისამართი: ქ. თბილისი, ილურიძის ქ. №70

ტელეფონი: 69.85.03, რეგისტრაციის ნომერი: 146  

რეგისტრაციის თარიღი: 22.10.2001წ. ბრძანება №379

ცვლილება: 19.10.2005წ. ბრძანება №1922

  

147.   საქართველოს სწორი გზის პარტია

ხელმძღვანელი: ნუგზარ კობერიძე

მისამართი: ქ. თბილისი, კიევის ქ. №6

ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 147	 

რეგისტრაციის თარიღი: 17.12.2001წ. ბრძანება №483



148.   დევნილთა სახალხო პარტია

ხელმძღვანელი: გივი კილასონია, ბორის კაკუბავა

მისამართი: ქ. თბილისი, სასტუმრო ,,ივერია“

ტელეფონი: 93.08.39, რეგისტრაციის №148 

რეგისტრაციის თარიღი: 19.04.2002წ. ბრძანება №224



149.   ქრისტიან-დემოკრატიული ალიანსი /ქდა/

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, დიღმის მას. მე-4კვ. მე-4 კორპ. ბ.9

ტელეფონი _ რეგისტრაციის #149 

რეგისტრაციის თარიღი: 19.04.2002წ. ბრძანება №223



150.   პოლიტიკური გაერთიანება ,,დიდი საქართველო”

ხელმძღვანელი: კონსტანტინე. კემულარია

მისამართი: ქ. თბილისი, შავთელის ქ. 5/7

ტელეფონი: 93.56.14, რეგისტრაციის №150 

რეგისტრაციის თარიღი: 26.04.2002წ. ბრძანება №249



151.  ეროვნული თანხმობისა და სამართლიანობის აღდგენის კავშირი

ხელმძღვანელი: გურამ აბსანძე

მისამართი: ქ. თბილისი, ტაშკენტის ქ. 25/1

ტელეფონი: 38.03.11, რეგისტრაციის №151 

რეგისტრაციის თარიღი: 27.05.2002წ. ბრძანება №401

ცვლილება: 23.12.2002წ. ბრძანება #1061



152.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,ერი, სამართალი, მორალი“

ხელმძღვანელი: იზა ცნობილაძე

მისამართი: ქ. თბილისი, უშანგი ჩხეიძის №23

ტელეფონი: 95.48.98, რეგისტრაციის ნომერი: №152        

რეგისტრაციის თარიღი: 04.07.2002 წელი ბრძანება №560



153.   პოლიტიკური გაერთიანება ,,გაერთიანებული დემოკრატები“

ხელმძღვანელი: ზურაბ ჟვანია

მისამართი: ქ. თბილისი, დ. უზნაძის №6

ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 153 

რეგისტრაციის თარიღი: 03.07.2002წ. ბრძანება №558

ცვლილება: 12.12.2002წ. ბრძანება #1024

 /განიცადა რეორგანიზაცია/ამორიცხულია რეესტრიდან,  ბრძანება №1559, 10.12.2004წ./ (იხ. № 181



154.   საქართველოს ნაციონალ-ლიბელარული პარტია

ხელმძღვანელი: მანუჩარ. მაჩაიძე

მისამართი: ქ. თბილისი, სადმელის ქ. №14

ტელეფონი: 60.62.62,  რეგისტრაციის ნომერი: 154       

რეგისტრაციის თარიღი: 03.07.2002წ. ბრძანება №557



155.   პოლიტიკური გაერთიანება ,,ეროვნული ღირსების პარტია“

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, შარაშიძის ქ. №5

ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 155       

რეგისტრაციის თარიღი: 02.08.2002წ. ბრძანება №666



156.   საქართველოს მშრომელთა უფლებების დაცვის პარტია 

ხელმძღვანელი: ავთანდილ ტყებუჩავა 

მისამართი: ქ. თბილისი, ს. ზაქარიაძის ქ. №15/2

ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 156       

რეგისტრაციის თარიღი: 06.09.2002წ. ბრძანება №761

ცვლილება: 13.04.2010წ. ბრძანება №85



157.   საქართველოს ნეოლიბერალური (მემარჯვენე) პარტია  

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, შეშელიძის №3

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №157       

რეგისტრაციის თარიღი: 14.11.2002წ. ბრძანება №962

ცვლილება: 03.06.2004წ. ბრძანება №640



158.   საქართველოს ლიბერალური პარტია

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, ბოგდან ხმელნიცკის ქ. კორპ. 2ა, ბ.26

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №158      

რეგისტრაციის თარიღი: 23.12.2002წ. ბრძანება №1055



159.   პოლიტიკური გაერთიანება ,,ცენტრისტები“

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ №11-29      

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №159

რეგისტრაციის თარიღი: 30.12.2002წ. ბრძანება №1080



160.    საქართველოს პროგრესულ-რეალისტური პარტია.

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე 

მისამართი: ქ. თბილისი, ჯიქიას ქ. №3

ტელეფონი: 32.14.73, რეგისტრაციის №160

რეგისტრაციის თარიღი: 06.05.2003წ. ბრძანება №361     



161.   პარტია ,,საქართველოს ეროვნულ ძალთა გაერთიანება კონსერვატორები“

ხელმძღვანელი: ზვიად ძიძიგური 

მისამართი: ქ. თბილისი, ნათიშვილის ქ. №9     

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №161     

რეგისტრაციის თარიღი: 06.05.2003წ. ბრძანება №360

განიცადა რეორგანიზაცია (შეუერთდა №033) /ამორიცხულია რეესტრიდან 14.06.2005წ.      ბრძანება №1047/ (იხ.№183)



162.  პოლიტიკური მოძრაობა  ,,სოლიდარობა”

ხელმძღვანელი: ანზორ აბრალავა

მისამართი: ქ. თბილისი, ბოგდან ხმელნიცკის ქ. №48, კორპ.8, ბ.35

ტელეფონი: 7012.12, 899.51.17.80,  რეგისტრაციის №162

რეგისტრაციის თარიღი: 17.06.2003წ. ბრძანება №586

ცვლილება:  28.07.2006წ. ბრძანება №675



163.   საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების პარტია

ხელმძღვანელი: ანზორ შარაშენიძე

მისამართი: ქ. თბილისი, საბურთალოს ქ. 38ა

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №163

რეგისტრაციის თარიღი: 01.07.2003წ. ბრძანება №683



164.   პოლიტიკური ორგანიზაცია ,,ერთიანი საქართველოს ეროვნული კავშირი“

ხელმძღვანელი: ლევან ებანოიძე

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. აბაშიძის ქ. 43, ბ. 15

ტელეფონი _ რეგისტრააციის №164

რეგისტრაციის თარიღი: 01.07.2003წ. ბრძანება №684



165.   სახალხო მოძრაობა ,,საქართველოს უმუშევართა და ინტელექტუალთა კავშირი“

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, რესპუბლიკის მოედანი 1, სასტუმრო ,,ივერია“

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №165

რეგისტრაციის თარიღი: 01.07.2003წ. ბრძანება№682



166.   საქართველოს მონარქისტული მოძრაობა ,,სამეფო გვირგვინი“

ხელმძღვანელი: ია ბაგრატიონ-მუხრანელი      

მისამართი: ქ. თბილისი, ფურცელაძის ქ. №11

ტელეფონი: 92.33.16, რეგისტრაციის №166

რეგისტრაციის თარიღი: 17.06.2003წ. ბრძანება №585



167.   პოლიტიკური გაერთიანება ,,ახალი დემოკრატები“     

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე 

მისამართი: ქ. თბილისი, ანტონოვსკაიას ქ. 9, ბ. 84

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №167

რეგისტრაციის თარიღი: 28.07.2003წ. ბრძანება №777



168.   პოლიტიკური გაერთიანება ,,ტრანსპორტელთა დარბაზი“    

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე 

მისამართი: ქ. თბილისი, უზნაძის ქ. 2

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №168

რეგისტრაციის თარიღი: 25.07.2003წ ბრძანება №773



169.   პოლიტიკური გაერთიანება ,,ერის ხსნის (ალგეთელთა) კავშირი“     

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, ყიფშიძის ქ. №4

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №169

რეგისტრაციის თარიღი: 29.07.2003წ. ბრძანება №816



170.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,ძლიერი რეგიონები ძლიერი საქართველო“     

ხელმძღვანელი: მ. სამადაშვილი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ვეკუს ქ. №3

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №170

რეგისტრაციის თარიღი: 21.08.2003წ. ბრძანება №943



171.    მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის        

ხელმძღვანელი: გამგეობა

მისამართი: ქ. თბილისი, ლვოვის ქ. 56

ტელეფონი: 91-92-22 რეგისტრაციის №171

რეგისტრაციის თარიღი: 27.08.2003წ.  ბრძანება №953

ცვლილება: 02.06.2009წ. ბრძანება №104

ცვლილება: 22.10.2009წ. ბრძAნება №203



172.   პოლიტიკური პარტია ,,განახლებული საქართველო”       

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე 

მისამართი: ქ. თბილისი, სანავარდოს ქ. №60

ტელეფონი: 69.65.00,  რეგისტრაციის №172

რეგისტრაციის თარიღი: 27.08.2003წ. ბრძანება №955

ცვლილება: 09.02.2004წ. ბრძანება №77



173.   ხალხთა მეგობრობისა და სამართლიანობის პარტია

ხელმძღვანელი: ნოდარ გურგენიძე    

მისამართი: ქ. თბილისი, ბუდაპეშტის ქ. 6

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №173

რეგისტრაციის თარიღი: 01.09.2003წ. ბრძანება №969

  

174.  პოლიტიკური მოძრაობა ,,თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა“     

ხელმძღვანელი: მალხაზ გორგასლიძე

მისამართი: ქ. თბილისი, ყაზბეგის გამზ. 25ა, ბ. №27 

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №174 

რეგისტრაციის თარიღი: 01.09.2003წ. ბრძანება №970

ცვლილება: 10.03.2005წ., ბრძანება №419

ცვლილება: 25.06.2007წ., ბრძანება №180

ცვლილება: 10.02.2012წ., ბრძანება №4-რ



175.    მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,ჩვენი   საქართველო“  

ხელმძღვანელი: დავით შუკაკიძე (თავმჯდომარის მ.შ., გენ.მდივანი)

მისამართი: ქ. თბილისი, ლერმონტოვის ქ. №1/17

ტელეფონი: 93.27.95, რეგისტრაციის №175

რეგისტრაციის თარიღი: 01.09.2003წ. ბრძანება №971

ცვლილება: 17.12.2008წ., ბრძანება №299  



176.   პოლიტიკური გაერთიანება ,,საქართველოს თავისუფალ-დემოკრატიული პარტია”     

ხელმძღვანელი: გიორგი გახოკია

მისამართი: ქ. თბილისი, ც. დადიანის ქ. №34, კორპ.15, ოფისი 14

ტელეფონი: 269-11-00, 595 28-55-10, 595 28-55-15;  რეგისტრაციის №176

რეგისტრაციის თარიღი: 16.10.2003წ. ბრძანება №1161

ცვლილება: 23.06.2011წ., ბრძანება №14-რ



177.   საქართველოს პოლიტიკური პარტია ,,სამართლიანობა” (მემარცხენე-ცენტრისტები)     

ხელმძღვანელი: იგორ გიორგაძე

მისამართი: ქ. თბილისი, ც. დადიანის 65, პირველი კორპ., ბ.49

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №177

რეგისტრაციის თარიღი: 28.11.2003წ. ბრძანება №1268



178.   დემოკრატიული სიმართლის პარტია      

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ.თბილისი, მ. ჯავახიშვილის ქ №12

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №178

რეგისტრაციის თარიღი: 23.01.2004წ. ბრძანება №8



179.   პოლიტიკური მოძრაობა “ჰერეთი”     

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, ფურცელაძის 22

ტელეფონი: 93.51.66, რეგისტრაციის №179

რეგისტრაციის თარიღი: 22.04.2004წ. ბრძანება №458.



180.   სრულიად საქართველოს რადიკალ-დემოკრატთა ნაციონალური პარტია

ხელმძღვანელი: შალვა კუპრაშვილი    

მისამართი: ქ. თბილისი, ნაქერალის ქ. №131

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №180

რეგისტრაციის თარიღი: 27.05.2004წ. ბრძანება №615

ცვლილება: 11.09.2006წ., ბრძანება №716

ცვლილება: 27.07.2007წ., ბრძანება №239



181.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 	

ხელმძღვანელი: მიხეილ სააკაშვილი (თავმჯდომარე); მიხეილ მაჭავარიანი (გენ. მდივანი)     

მისამართი: ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილიო 45ა

ტელეფონი: 292 30 84, 292 30 91, რეგისტრაციის №181

რეგისტრაციის თარიღი: 10.12.2004წ. ბრძანება №1559.

ცვლილებები: 04.05.2012წ. ბრძანება 6-რ



182.   პოლიტიკური გაერთიანება ,,ქართული მოძრაობა“     

ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, ნინოშვილის ქ. №28

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №182

რეგისტრაციის თარიღი: 06.01.2005წ. ბრძანება №3

ცვლილება: 27.05.2005 წ. ბრძანება №937



183.   საქართველოს კონსერვატიული პარტია 

ხელმძღვანელი: ზვიად ძიძიგური

მისამართი: ქ. თბილისი, ჩოლოყაშვილის ქ. №54

ტელეფონი: 225-27-90; 225-27-91,  რეგისტრაციის №183 

რეგისტრაციის თარიღი: 14.06.2005წ. ბრძანება №1047

ცვლილება: 17.07.2009წ. ბრძანება №136

ცვლილება: 24.10.2011წ. ბრძანება №1618/კ



184.   საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისა და სიღარიბის დაძლევის პარტია

ხელმძღვანელი: ბიჭიკო (ვაჟა) ქართლოსიშვილი    

მისამართი: ქ. თბილისი, ძმები კაკაბაძეების ქ. №18

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №184

რეგისტრაციის თარიღი: 22.07.2005წ. ბრძანება №1322



185.   საქართველოს დემოკრატთა ნაციონალური პარტია

ხელმძღვანელი: ელგუჯა წიკლაური   

მისამართი: ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებელის გამზ. №136

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №185

რეგისტრაციის თარიღი: 01.12.2005წ. ბრძანება №2214

        

186.   პარტია “საქართველოს გზა”

ხელმძღვანელი: კახა სეთურიძე    

მისამართი: ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზ. №40

ტელეფონი: 93.10.69, რეგისტრაციის №186

რეგისტრაციის თარიღი: 05.04.2006წ. ბრძანება №393

ცვლილება: 23.03.2011წ.; ბრძანება №10-რ



          

187.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,საქართველოს ევროპელი დემოკრატები“ 

ხელმძღვანელი: პაატა დავითაია 

მისამართი: ქ. თბილისი, გ. კვინიტაძის ქ. №14

ტელეფონი 2 30-78-71 _ რეგისტრაციის №187

რეგისტრაციის თარიღი: 18.05.2006წ. ბრძანება №499

ცვლილება: 01.09.2011წ.; ბრძანება #18-რ



188.  მოქალაქეთა საზოგადოებრივი გაერთიანება „მოძრაობა-სამხრეთ ოსეთის ხალხი    მშვიდობისათვის“

ხელმძღვანელი: დიმიტრი სანაკოევი

მისამართი: ქ. გორი, სოფელი ქურთა     

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №188

რეგისტრაციის თარიღი: 27.04.2007 წ. ბრძანება №121



189.  ძალოვანი ვეტერანების, პატრიოტთა და პენსიონერთა პოლიტიკური მოძრაობა ,,მამულიშვილი"

ხელმძღვანელი: გია ბერძენიძე

მისამართი: ქ. თბილისი, თევდორე მღვდლის ქ №48, 1ა კორპ, ბ №30      

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №189

რეგისტრაციის თარიღი: 02.08.2007 წ.; ბრძანება №256



190.  პოლიტიკური გაერთიანება ,,ხალხის პარტია“

ხელმძღვანელი: კობა დავითაშვილი

მისამართი: ქ. თბილისი, ვ. ბაგრატიონის ქ. №73, ბინა №9

ტელეფონი: 2 145 133. რეგისტრაციის №190

რეგისტრაციის თარიღი: 30.08.2007 წ. ბრძანება №297

ცვლილება: 21.07.2011წ.; ბრძანება №15-რ.



191.  მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,მომავლის პარტია“

ხელმძღვანელი: გიორგი მაისაშვილი

მისამართი: ქ. თბილისი, ცაგერის ქ. №6             

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №191

რეგისტრაციის თარიღი:11.10.2007 წ. ბრძანება №323



192.   საქართველოს პოლიტიკური პარტია ,,ჩვენი ქვეყანა“

ხელმძღვანელი: თამაზ ღუღუნიშვილი                         

მისამართი: ქ. თბილისი, აკურის ქ. №8                       

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №192     

 რეგისტრაციის თარიღი: 26.12.2007 წ. ბრძანება №409.



193.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის“ 

ხელმძღვანელი:  რამაზ იოსელიანი

მისამართი: ქ. თბილისი, ტაშკენტის ქ. №21, ბინა №1.                       

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №193                                                                             

 რეგისტრაციის თარიღი: 18.01.2008 წ. ბრძანება №9.

ცვლილება: 17.11.2008წ., ბრძანება №266

ცვლილება: 01.04.2010წ. ბრძანება № 75

ცვლილება: 09.02.2011წ. ბრძანება № 2-რ

განიცადა რეორგანიზაცია (შეუერთდა 216) /ამორიცხულია რეესტრიდან 30.12.2011წ.      ბრძანება №24-რ/ (იხ.218)



194.   მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,ქართული პოლიტიკა“

ხელმძღვანელი: გოჩა ფიფია                         

მისამართი: ქ. თბილისი, ბუდაპეშტის ქ. №42

ტელეფონი: 48.46.23. რეგისტრაციის №194                                                                              რეგისტრაციის თარიღი: 11.02.2008 წ. ბრძანება №23.



195.   პოლიტიკური პარტია ,,მომავალი საქართველო“ 

ხელმძღვანელი: გიორგი ლაღიძე                         

მისამართი: ძმ. ზუბალაშვილების ქ. №29/7

ტელეფონი: 8.93.11.11.98.  რეგისტრაციის №195                                                                              რეგისტრაციის თარიღი: 22.02.2008 წ.  ბრძანება №38.



196.   პოლიტიკური პარტია ,,ნეიტრალური საქართველო“ 

ხელმძღვანელი: ვალერიან კვარაცხელია                         

მისამართი: ქ. თბილისი, გრიბოედოვის ქ. №20                       

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №196                                                                            

 რეგისტრაციის თარიღი: 29.02.2008 წ.  ბრძანება №41.



197. პოლიტიკური პარტია ,,საქართველო და დიასპორა“ 

ხელმძღვანელი: თამაზ მექვაბიშვილი                         

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 61, კვ.2, კორპ. 19, ბ.2

ტელეფონი: 31.55.80.  რეგისტრაციის №197                                                                             რეგისტრაციის თარიღი: 29.02.2008 წ.  ბრძანება №42.



198. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,იმედი“ 

ხელმძღვანელი: ირინა სარიშვილი-ჭანტურია                         

მისამართი: ქ. თბილისი, ქვიშხეთის ქ. №5, ბ.72                                                     

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №198                                                                             

რეგისტრაციის თარიღი: 12.03.2008 წ. ბრძანება №54.



199. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,ქართული დასი“ 

ხელმძღვანელი: ჯონდო ბაღათურია                         

მისამართი: ქ. თბილისი, ზ. ქურდიანის ქ. 12/14, ბ/60

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №199

რეგისტრაციის თარიღი: 12.03.2008 წ.  ბრძანება №55.

ცვლილება: 29.12.2008წ. ბრძანება №305

ცვლილება: 19.02.2010წ. ბრძანება №38

ცვლილება: 09.02.2012წ. ბრძანება: №3-რ



200. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა“ 

ხელმძღვანელი: გიორგი თარგამაძე (თავ-რე), ლევან ვეფხვაძე (გენ.მდივანი)                         

მისამართი: ქ. თბილისი, ფალიაშვილის ქ. №63                                                            

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №200

რეგისტრაციის თარიღი: 19.03.2008 წ.  ბრძანება №71.



201. პოლიტიკური გაერთიანება ,,ეროვნული ფორუმი“ 

ხელმძღვანელი: კახაბერ შარტავა                         

მისამართი: ქ. თბილისი, ორთაჭალის ქ. №77, ბ.10                                                            

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №201

რეგისტრაციის თარიღი: 24.03.2008 წ. ბრძანება №78.



202. საქართველოს ქალთა პარტია ,,სამართლიანობისა და თანასწორობისათვის“ 

ხელმძღვანელი: ხათუნა მაჭავარიანი                         

მისამართი: ქ. თბილისი, ქობულეთის ქ. №1

ტელეფონი:.  რეგისტრაციის №202

რეგისტრაციის თარიღი: 26.03.2008 წ. ბრძანება №84.



203. პოლიტიკური გაერთიანება ,,ვეტერანები და პატრიოტები - საქართველოსათვის“ 

ხელმძღვანელი: ნიკოლოზ წერეთელი                         

მისამართი: ქ. თბილისი, მოსკოვის გამზ. №35, ბ. №61       

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №203

რეგისტრაციის თარიღი: 25.03.2008 წ. ბრძანება №83.



204. პოლიტიკური გაერთიანება ,,ერთობა რეალური იდეისათვის“ 

ხელმძღვანელი: თამაზ ბუთხუზი                         

მისამართი: ქ. თბილისი, ჩეხოვის ქ. №25, 

ტ. 77.23.66.     რეგისტრაციის №204

რეგისტრაციის თარიღი: 02.04.2008 წ. ბრძანება №97.

 

205. პოლიტიკური პარტია ,,შენთვის საქართველო“

ხელმძღვანელი: ფაზილ ალიევი

მისამართი: ქ. თბილისი, სუნდუკიანის ქ. №7       

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №205

რეგისტრაციის თარიღი: 08.07.2008 წ.  ბრძანება №184.

 

206. პოლიტიკური პარტია ,,დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო“

ხელმძღვანელი: ნინო ბურჯანაძე

მისამართი: ქ. თბილისი, აბულაძის ქ. №8

ტელეფონი: 55.03.77, 55.03.88.  რეგისტრაციის №206

რეგისტრაციის თარიღი: 23.12.2008 წ. ბრძანება №301



207. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ჩვენი აფხაზეთი“

ხელმძღვანელი: როლანდ ნიჟარაძე

მისამართი: თბილისი, ფანასკერტელის ქ. №6, ბინა №220

ტელეფონი _ რეგისტრაციის #207

რეგისტრაციის თარიღი: 29.12.2008 წ.  ბრძანება #306

 

208.	 პოლიტიკური გაერთიანება „ეროვნული ალიანსი-საქართველოს სამეფო“

ხელმძღვანელი: მიხეილ ობოლაძე

მისამართი: თბილისი, ფალიაშვილის ქ. №49, ბინა №4

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №208

რეგისტრაციის თარიღი: 13.04.2009 წ. ბრძანება №74



209.	მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ჩვენი საქართველო_თავისუფალი დემოკრატები“

ხელმძღვანელი: ირაკლი ალასანია – თავმჯდომარე (ზოგადი წარმომადგ.), (სპეც. წარმომადგ.: ირაკლი ჩიქოვანი _ გენ. მდივანი, ვიქტორ დოლიძე _ აღმასრ. მდივანი); 

მისამართი: თბილისი, ე. ჩერქეზიშვილის ქ. №4

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №209

რეგისტრაციის თარიღი: 21.08.2009 წ. ბრძანება №175



210.	მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „დემოკრატიული განახლება _ ჩვენი საქართველო   გაბრწყინდება“ (ჩვენები)

ხელმძღვანელი: ნინო სამადალაშვილი (თავ-რე), ირაკლი ხოშტარია (გენ.მდივანი)

მისამართი: თბილისი, ორთაჭალის ქ. №4

ტელეფონი: 75-35-98, 75 35 97; რეგისტრაციის №210

რეგისტრაციის თარიღი: 26.08.2009 წ. ბრძAნება №179



211.	პოლიტიკური პარტია „ხმა დედის და ხმა ერის“;

ხელმძღვანელი: ნანა კვესაძე 

მისამართი: თბილისი, ნუცუბიძის ქ. 221, I კორპ. ბ. 15;

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №211

რეგისტრაციის თარიღი: 17.09.2009 წ. ბრძAნება №184



212.	პოლიტიკური გაერთიანება „სახალხო დემოკრატები“

ხელმძღვანელი: ნიკოლოზ ივანიშვილი

მისამართი: ქ. თბილისი, დაბა წყნეთი, თამარ მეფის ქუჩა #52

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №212

რეგისტრაციის თარიღი: 24.03.2010წ. ბრძანება №64



213.	მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია“

ხელმძღვანელი: მამუკა ხიმშიაშვილი (გენ.მდივანი)

მისამართი: ქ. თბილისი, ნუცუბიძის ფერდობი, მე-4 მ/რ. კორპ. 6, ბინა #22

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №213

რეგისტრაციის თარიღი: 29.03.2010წ. ბრძანება №65



214.	მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „მთლიანი საქართველო“

ხელმძღვანელი: ილია ლომია

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაზისუბანი, 2ა მიკრო/რაიონი, კორპუსი 20, #119

ტელეფონი _ რეგისტრაციის №214

რეგისტრაციის თარიღი: 17.05.2010წ. ბრძანება №96



215.	მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „სოციალ-დემოკრატები საქართველოს განვითარებისათვის“

ხელმძღვანელი: გია ჟორჟოლიანი

მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზ. 29/5

ტელ: 96 40 12; რეგისტრაციის №215

რეგისტრაციის თარიღი: 02.06.2010წ. ბრძანება №106





216.	მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ქართული პარტია“

ხელმძღვანელი: სოზარ სუბარი

მისამართი: ქ. თბილისი, დ. უძნაძის 113 ბ

ტელ: 14 31 31; რეგისტრაციის № 216

რეგისტრაციის თარიღი: 29.12.2010წ. ბრძანება №238

განიცადა რეორგანიზაცია (შეუერთდა 193) /ამორიცხულია რეესტრიდან 30.12.2011წ.      ბრძანება №24-რ/ (იხ.218)



217.	პოლიტიკური პარტია „განახლებული საქართველოსთვის“

ხელმძღვანელი: ნანა გულუა-თავ-რე, ჯემალ ანთიძე-პოლიტ.მდივანი

მისამართი: ქ.თბილისი, დიღმის მასივი, II კვ. კორპ. 10, ბინა 80

ტელ: 2522474, რეგისტრაციის № 217

რეგისტრაციის თარიღი: 08.12.2011წ. ბრძანება №20-რ

ცვლილება: 16.12.2011წ. ბრძანება №21-რ



218. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ქართული პარტია“

ხელმძღვანელი: ი. ოქრუაშვილი (თავმჯდომარე); ე. კიწმარიშვილი (თანათავმჯდომარე)

მისამართი: ქ. თბილისი, დ. უზნაძის 113 ბ

ტელ: 14 31 31; რეგისტრაციის № 218

რეგისტრაციის თარიღი: 30.12.2011წ. ბრძანება №24-რ



219. პოლიტიკური გაერთიანება „თავისუფალი საქართველო“

ხელმძღვანელი: კახა კუკავა;

მისამართი: ქ. თბილისი, ფალიაშვილის ქ. 33ა;

ტელ: 597 34 22 33; რეგისტრაციის №219;

რეგისტრაციის თარიღი: 24.01.2012წ. ბრძანება №1-რ.



220. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“

ხელმძღვანელი: მანანა კობახიძე;

მისამართი: ქ. თბილისი, ერეკლე მეორის მოედანი/ანტონ კათალიკოსის ქ. 3/36

რეგისტრაციის №220;

რეგისტრაციის თარიღი: 07.05.2012წ. ბრძანება №7-რ.







