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1 2 3 04.01.1900 5 7 8 9 10
1 თარგამაძე გიორგი 22.11.1973 თბილისი, ამაღლების 7 01005002431 საქართველოს პარლამენტი უმცირესობის 

ლიდერი
ქდმ წევრი 1

2
ვეფხვაძე ლევანი 5 ისანი 04.10.1974 თბილისი, ალექსიძის 1 /01017018377 საქართველოს პარლამენტი

თავმჯდომარი
ს მოადგ. ქდმ წევრი 1

3
ახვლედიანი გიორგი 59 ქუთაისი 07.01.1974 თბილისი, არსენას 10 /01017017510 საქართველოს პარლამენტი

ფრაქციის 
თავ–რე ქდმ წევრი 1

4
ანიკაშვილი მაგდალინა 6 სამგორი 24.10.1981 თბილისი,მარჯანიშვილის 3 /01010010780 საქართველოს პარლამენტი

ჯანდკომ.თავ–
ის მოადგ ქდმ წევრი 2

5 დავითაია პაატა 16.02.1974 გულრიფში ყაზბეგის 4.   თბილისი 
ვაკის რნ. დასახლება თხინვალა

62004003542
საქართველოს პარლამენტი

თავმჯდომარი
ს მოადგ.

საქ. ევრ დემ. 1

6 გაიაშვილი თამაზი 17.07.1955 თბილისი. ვაზისუბნის II–მკრ. კ.4 ბ. 
74

01012000890 შ.პ.ს. ჯორჯიან ეარვეისი საფრ. სამს. 
უპრ.

უპარტიო 1

7
რუხაძე გიორგი 15.04.1975 თბილისი გურამიშვილის 33 01023003699

ქრისტიან–დემოკრატიული 
მოძრაობა

საერთაშ. 
მდივანი ქდმ წევრი 1

8
ვეკუა ზაზა 01.01.1963 თბილისი, ხვიჩიას 36 /01024005465

ქრისტიან–დემოკრატიული 
მოძრაობა აღმას. მდივანი ქდმ წევრი 1

9
კორძაია კახაბერი 08.03.1965 თბილისი, აბაშიძის 50 /01008009026 ქდმ რეგიონალური სამსახური დირექტორი ქდმ წევრი 1

10
გურიელი ნინო 2 ვაკე 07.12.1961 თბილისი,ი.ჭავჭავაძის 2 ჩ4/8 /01005002715

ჭადრაკის ფედერაციის ქალთა 
კომისია თავმჯდომარე უპარტიო 2

11 ხაჩიძე ზურაბი 8 დიდუბე 03.01.1979 თბილისი, კოსტავას 54 11001000684 უმუშევარი ქ.დ.მ. 1

გიორგი თარგამაძე ქრისტიან–დემოკრატიული გაერთიანება პარტიული სია
საქართველოს პარლამენტის 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნები

საქართველო
ს მოქალაქის 

პირადი 
ნომერი

6

ბ.ა.

__________________________

__________________________

__________________________

/_________________________/

/_________________________/

/_________________________/



საქართველოს პარლამენტის არჩევნები - 2012 წელი

ქრისტიან დემოკრატიული გაერთიანება
ფორმა №4-2.04.03

   გვ. 2

1 2 3 04.01.1900 5 7 8 9 106
12

სარჯველაძე ნოდარი 03 საბურთალო 19.03.1945 თბილისი ბახტრიონის ქ. N 16 ბ. 100 /01024004120
აო"ად.რეს.განვ.ფონდი"/ილის 
უნ,პროფესორი ლექტორი უპარტიო 1

13 ნაღებაშვილი ლილი 21.06.1979
ქ. თბილისი, ხუდადოვის N 1 ა /01030009843

პ/გ საქ. ევროპ.დემოკრატები საზოგ.ურთ.სა
მს.უფრ.

საქ.ევრ.დემ. 2

14 მამედოვი ვაგიფ 22 მარნეული 18.08.1950 მარნეული, ბორჩალოელის 5 28001011602 მარნეულის მინიციპალიტეტის 
საკრებულო

წევრი ქდმ წევრი 1

15 ვართანიანი  თაკუჰი 19.06.1961 ნინოწმინდა, შაუმიანის 34 32001006671 ნინოწმინდის 2 საჯარო სკოლა პედაგოგი ქდმ წევრი 2

16
გაბუნია ვახტანგი 28.09.1958 თბილისი.ჯავის ქ.N76 01003003574 ქ.დ.მ. იმერეთის რეგიონი

კოორდინატო
რი ქდმ წევრი 1

17 სვანიძე ბექა 07.08.1974 თბილისი,ვაზისუბნის2მ/რ,კ12,ბ11 /01012018405 ქრისტიან–დემოკრატიული 
მოძრაობა

რეგიონ. 
კოორდინატ.

ქდმ წევრი 1

18 ძირკვაძე რუსლან 25.01.1976 თეთრიწყარო,ს. წინწყარო 61009004495 ქრისტიან–დემოკრატიული 
მოძრაობა

რეგიონ. 
კოორდინატ.

ქდმ წევრი 1

19 მაისურაძე რატი 15.08.1978 თბილისი,გლდანი3ა მ/რ, კ23 /01002005804 საქართველოს პარლამენტი წევრი საქ.ევრ.დემ. 1
20 როსებაშვილი ზურაბი 32 გორი 07.03.1966 გორი, ბაგრატიონის 44 59001004425 ქრისტიან–დემოკრატიული 

მოძრაობა
რეგიონ. 
კოორდინატ.

ქდმ.წევრი 1

21 ბლიაძე მურმანი 36 ბორჯომი 01.05.1947
თბილისი დიღმის სასწ.საცდ. მეურნ.

01010002233 ქდმ სამცხე–ჯავახეთის 
ორგანიზაცია

კოორდინატო
რი

ქდმ წევრი 1

22 გულედანი ლელა 08.04.1976 თბილისი,შ.ნუცუბიძის 22, ბ 17 62001006468 ქრისტიან–დემოკრატიული 
მოძრაობა

კოორდინატო
რი

ქდმ წევრი 2

23 პაპელიშვილი გიორგი 03.10.1986 ცხინვალი შ.რუსთაველის ქ. N 5 
თბილისივაკე

59002007441 ქდმ ახალგაზრდული 
ორგანიზაცია

თავმჯდომარე ქდმ წევრი 1

24 სარია კახაბერი 15.06.1976 წალენჯიხა, სარიას 6 51001003570 ქრისტიან–დემოკრატიული 
მოძრაობა

რაიონ. ორგ. 
თავ–რე

ქდმ წევრი 1

25 ცერცვაძე ლელა 56 ჭიათურა 11.01.1967 ჭიათურა, ბარათაშვილის 17 54001002178 ჯორჯიან მანგანუმი დასაქმების 
ინსპექტ.

ქდმ წევრი 2

26 გვიშიანი კარლო 45 ცაგერი 08.09.1963 ცაგერი,ისიანის 2 49001001461 ცაგერის საკრებულო წევრი ქდმ წევრი 1
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27 ჩიხრაძე შოთა 43 ონი 26.05.1947 ონი, ვახტანგ 6  № 101 34001007099 ქდმ ონის რაიონული 

ორგანიზაცია
თავმჯდომარე ქდმ წევრი 1

28 ღლონტი კახაბერი 60 ოზურგეთი 28.12.1973 ოზურგეთი, გაბრიელ 
ეპისკოპოსის25/4

33001022384 ოზურგეთის მუნიციპალური 
საკრებულო

ფრაქციის 
თავ–რე

ქდმ წევრი 1

29 კიკალიშვილი პავლე 58 წყალტუბო 19.08.1950 წყალტუბო,თამარ მეფის 18/20 53001001371 წყალტუბოს საკრებულო ფრაქციის 
თავ–რე

ქდმ წევრი 1

30 ბერაია ლაშა 70 ფოთი 18.12.1975 ფოთი, ნ.ჟვანიას 5/12 42001007891 თვითმმართველი ქალაქი 
ფოთის საკრებულო

თავმჯდ. 
მოადგილე

ქდმ წევრი 1

31 სვანი მერაბი 06.11.1960 თბილისი,ვარკეთილი 3,1 მ/რ,11–40 /01011048194 თბილისის საკრებულო წამყ.სპეც. ქდმ წევრი 1
32 ავალიანი ფიქრია 20 რუსთავი 09.10.1875 რუსთავი, გონაშვილის 7 35001010859 რუსთავის საკრებულო თავმჯდომარი

ს მოადგ
ქდმ წევრი 2

33 სოფრომაძე იოსები 17.06.1970 თბილისი,გლდანის 5მ/რ,კ6, ბ126 41001000571 ქრისტიან–დემოკრატიული 
მოძრაობა

რაიონ. ორგ. 
თავ–რე

ქდმ წევრი 1

34 ჯანჯღავა მალხაზი 51 ზესტაფონი 07.08.1963 ზესტაფონი, ს. ფუთი მე–5 ქუჩა №51 18001008206 ქდმ ზესტაფონის რაიონული 
ორგანიზაცია

თავმჯდომარე ქდმ წევრი 1

35 ლეჟავა მიხეილი 54 სამტრედია 18. 12.1974 სამტრედია ს. კვირიკე 37001006564 სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო

ფრაქციის 
თავ–რე

ქდმ წევრი 1

36 მურაკაშვილი ნინო 12 გურჯაანი 27.06.1968 გურჯაანი, წერეთლის 14 13001013256 ქრისტიან–დემოკრატიული 
მოძრაობა

რაიონ. ორგ. 
თავ–რე

ქდმ ქევრი 2

37 ბერაია ბორისი 66 ხობი 30.06.1974 ხობი, ნინოშვილის 22 58001000690 ქდმ ხობის რაიონული 
ორგანიზაცია

თავმჯდომარე ქდმ წევრი 1

38 თაბუკაშვილი გიორგი 48 ხარაგაული 24.06. 1968 ხარაგაული, ს. ახალსოფელი 56001004037 ხარაგაულის საკრებულო ფრაქციის 
თავ–რე

ქდმ.წევრი 1

39 ჯინჭარაძე მარინე 28.06.1966 თბილისი ჩარგლის 10 /01019056960  უმუშევარი ქდმ წევრი 2
40 ლიპარტელიანი თეა 26თეთრიწყარო08.10.1975 თეთრიწყარო, ს. გოლთეთი 22001010626 თეთრიწყაროს საკრებულო ფრაქციის 

თავ–რე
ქდმ წევრი 2

41 თამარაშვილი ნუგზარი 04.11.1956 ახალციხე, თამარ მეფის ქ.12 ბ.18 /01019006320 სამცხე–ჯავახეთის 
იურიდიული დახმარების 
ბიურო

ადვოკატი ქდმ წევრი 1
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42 ჯანელიძე გოჩა 25.02.1973 ბაღდათი, ს. ვარციხე 1, 3 ჩ 4 /09001006944 ქ.თბილისის საკრებულო შტატგარეშე 

მოსამს.
ქდმ წევრი 1

43 ხუხუა დინარა 64 სენაკი 05.09.1959 სენაკი, გუბაზ მეფის 14 39001012043 ქრისტიან–დემოკრატიული 
მოძრაობა

თავმჯდომარე ქდმ წევრი 2

44 მაჭარაშვილი ჯემალი 15 ლაგოდეხი 23.09.1973 ლაგოდეხი, ს. ცოდნისკარი 25001030302 ქდმ ლაგოდეხის რაიონული 
ორგანიზაცია

თავმჯდომარე ქდმ.წევრი 1

45 კაჭარავა გელა 63 აბაშა 03.11.1970 აბაშა, თავისუფლების 102 /02001000787 ქდმ აბაშის რაიონული 
ორგანიზაცია

თავმჯდომარე ქდმ წევრი 1

46 ლომიძე მამუკა 05.11.1973 თბილისი . ც.დადიანის.N109 /01019001153 ქ.დ.მ  დიდუბის ორგანიზაცია თავმჯდომარე ქ.დ.მ. 1

47 მჭედლიშვილი 
ეკატირინე

35 ხაშური 06.07.1971 ხაშური, გორკის 2 57001028115 ქრისტიან–დემოკრატიული 
მოძრაობა

რაიონ. ორგ. 
თავ–რე

ქდმ წევრი 2

48 დემეტრაშვილი შალვა 07.09.1973 კასპი ს. თელიანი 24001001975 შპს "საქართველოს რკინიგზა" სადგურის 
მორიგე

ქდმ წევრი 1

49 მელაძე კახა 84 ხულო 20.07.1978 ხულო, ს. შურმული 61009000584 ხულოს მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო

ფრაქციის 
თავ–რე

ქდმ.წევრი 1

50 ცაავა გულნაზი 65 მარტვილი 10.09.1957 მარტვილი, სოფ. სალხინო 29001003244 მარტვილის საკრებულო, 
ს.ლეცავეს საჯარო სკოლა

დირექტ. 
მოადგილე

ქდმ.წევრი 2

51 მარსაგიშვილი ვაჟა 29 ყაზბეგი 26.06.1966 თბილისი, მუხიანის 4 მ/რ, კ–3 44001000109 ქდმ ყაზბეგის რაიონული 
ორგანიზაცია

თავმჯდომარე ქდმ წევრი 1

52 ობოლაშვილი გიორგი 11 საგარეჯო 06.01.1949 საგარეჯოს რ. ს. ბადიაური 36001008198 ქდმ საგარეჯოს რიონ. ორგ. თავმჯდომარე ქდმ წევრი 1

53 გიორგაძე გიორგი 49 თერჯოლა 18.02.1975 თერჯოლა ს. ზედა საზანო 21001007466 ქდმ თეროლის რაიონული 
ორგანიზაცია

თავმჯდომარე ქდმ წევრი 1

54 გოჩალეიშვილი ნინო 28.02.1988 ქ.ოჩამჩირე.სვერდლოვის N49 
სამეგრელო–ზემო სვანეთი სენაკი 
მშვიდობის ქ. N 223 

62005026729 ქ.დ.მ. სენაკის  რ-ნ 
ორგანიზაცია

კოორდინატო
რი

ქ.დ.მ. 2

55 მარგველაშვილი 
ოლეგი

22.01.1960 ქარელი, მუსხელიშვილის 8 /01011023685 უმუშევარი ქდმ წევრი 1

ბ.ა.

__________________________

__________________________

__________________________

/_________________________/

/_________________________/

/_________________________/



საქართველოს პარლამენტის არჩევნები - 2012 წელი

ქრისტიან დემოკრატიული გაერთიანება
ფორმა №4-2.04.03

   გვ. 5

1 2 3 04.01.1900 5 7 8 9 106
56 მესხია ბაკური 15.09.1983 წალენჯიხა.სოფ საჩინო, მე6 ქ, 28 51001003995 ქ.დ.მ. წალენჯიხის რ-ნ 

ორგანიზაცია
თავმჯდომარე ქ.დ.მ. 1

57 ბაკურიძე თამაზი 81 ქობულეთი 29.12.1973 ქობულეთი ს. ბობოყვათი 61004002059 უმუშევარი ქდმ წევრი 1
58 ჯოხაძე ლელა 01.04.1962 თბილისი, აბაშიძის 68 ბ 50 /01008012166 საქართველოს პარლამენტი მაჟ.დეპუტ.ბიუ

რ.ხელმძ.
ქდმ წევრი 1

59 ქუფარაშვილი ნინო 13 სიღნაღი 13.10.1960 სიღნაღი, წნორი, რუსთავ.41 /01022007435 სიღნაღის საკრებულო საკრებულოს 
წევრი

ქდმ წევრი 2

60 ტუნაძე ავთანდილი 25 წალკა 15.11.1953 წალკა, ს. ტბეთი(წალკა ს. ხადიკი) 61009006175 წალკის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო

ფრაქციის 
თავ–რე

ქდმ წევრი 1

61 ანთია ფერიდე 01მთაწმინდა 03.09.1971 თბილისი, ნადარეიშვილის კ 11 /01006002526 ქდმ რაიონული ორგანიზაცია თავმჯდომარე ქდმ წევრი 2
62 ხალიჩავა გია 55 ხონი 29.10.1963 ხონი ჭავჭავაძის 72 55001009384 ხონის საკრებულოს წევრი ქდმ წევრი 1
63 ბალახაძე სოსო 40ახალქალაქი 26.01.1980 ახალქალაქი, ს. ოკამი /07001001572 შპს ახალქალაქის გაერთ. 

წყალმომარაგება
ტექნ. სამს. 
უფროსი

უპარტიო 1

64 ბასილია კახა 7 ჩუღურეთი 22.07.1964 თბილისი, უზნაძის 6 /01030003615 საქ.საბრძოლო ხელოვნებათა 
კონფედერაცია

პრეზიდენტი ქდმ წევრი 1

65 ბაიდოშვილი ალექსი 16 ყვარელი 12.10 1963 ყვარელი, მარჯანიშვილის 2 45001001279 ინდმეწარმე ქდმ წევრი 1
66

წულაძე ვალერიანი 16.01.1980 ქ. თბილისი, ფალიაშვილის 50. ბ. 10 /01008012655 შპს "ვიაკონ საქართველო"
კომერციული 
დირექტორი უპარტიო 1

67 მასხულია სოფიო 03.04.1974 თბილისი, ჩუბინაშვილის 75 /01030008189 უმუშევარი ქდმ წევრი 2
68 კაშია მარიკა 04.06.1974 თბილისი, წყნეთის ქ. 55 62004000185 საქართველოს პარლამენტი თავმჯ.მოადგ.ს

ამდ.უფრ.
საქ.ევრ.დემოკ 1

69 აბდუშელიშვილი 
რომანი

23 ბოლნისი 04.10.1948 ბოლნისი,აღმაშენებლის 27 10001010481 ი/მ. "ციცინო რეხვიაშვილი" ტოპოგრაფი ქდმ წევრი 1

70 პირტახია ია 16.07.1981 გუდაუთა მ.ორახელაშვილის ქ. N 10 
თბილისი ვაკე ჯიქიას ქ. N 8ა (შპს 
ჰიდროსაინჟგეო )(ჯიქიას ქ.)

62011000837 საქართველოს პარლამენტი თავმჯ.მოადგ.მ
თავ.სპეც

საქ.ევრ.დემოკ 1

71 ნარაკიძე ირაკლი 79 ბათუმი 01.01.1951 ხელვაჩაური ს. სარფი მე–2 ქ. N 13 61001004774 ბათუმის მეზღვაურთა 
სამედიც. ცენტრი

გენ. 
დირექტორი

უპარტიო 1

ბ.ა.

__________________________

__________________________

__________________________

/_________________________/

/_________________________/
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72 ნაკაშიძე ელგუჯა 80 ქედა 16.06.1966 ბათუმი, ხიმშიაშვილის 33 61002012195 ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო
ფრაქციის 
თავ–რე

ქდმ წევრი 1

73 ფიფია ბესო 14.11.1976 ზუგდიდი, ჩიტაძის 15 19001011731 ზუგდიდის მუნიციპალური 
საკრებულო

წევრი საქ.ევრ.დემოკ 1

74 ბოჭორმელი ლიანა 05.08.1959 თბილისი,გლდანი 8მ/რ,კ–30, ბ21 /01002023020 საქართველოს ევროპელი 
დემოკრატები

მთ. 
ბუღალტერი

საქ.ევრ.დემოკ 2

75 გალახვარიძე ვანო 17 თელავი 05.08.1973 თელავი, სოფ. კონდოლი 20001008562 ქრისტიან–დემოკრატიული 
მოძრაობა

აღმას. მდივანი ქდმ. წევრი 1

76 აბდუშელიშვილი 
ზაქარია

02.09.1977 თეთრიწყარო,ფარნავაზის 1ა, ბ–21 22001004166 თეთრიწყაროს საკრებულო ფრაქციის 
თავ–რე

საქ.ევრ.დემოკ 1

77 კვირტია ბაკური 69 ჩხოროწყუ 02.08.1976 დ. ჩხოროწყუ ლ.გახარიას ქ. N 31 48001020198 ქრისტიან–დემოკრატიული 
მოძრაობა

აღმასრულებე
ლკი

ქდმ წევრი 1

78 ცოცხალაშვილი მანანა 14.12.1960 რუსთავი, მისამსართის გარეშე 45001010010 რუსთავის ჭყონდიდელის 
დასახლების მუნიციპალ.

კოორდინატო
რი

საქ.ევრ.დემოკ 2

79 ვაჩაძე აკაკი 44ამბროლაურ 09.10.1959 ამბროლაური,ს.ნიკორწმინდა 04001003321 ამბროლაურის საკრებულო წევრი ქდმ წევრი 1
80 ივანიშვლი ივანე 30 კასპი 23.07.1970 კასპი, კოსტავას 143 24001002772 ი/მ ივანე ივანიშვილი უპარტიო 1
81 ჯიბლაძე შოთა 82 შუახევი 19.09.1953 ბათუმი, გონიო, 

ანდ.პირველწოდებულის 44
61003001504 საქ.ადვოკატთა ასოციაცია წევრი უპარტიო 1

82 ვარძელაშვილი დათო 33 ქარელი 30.08.1964 თბილისი, კაკაბაძის 17 /01019003752 შპს ჯიაისი კომპანი დირექტორი უპარტიო 1
83 თურმანიძე შუქრი 83 

ხელვაჩაური
25.05.1959 ხელვაჩაური, ს.მახვილაური 61006001445 ი/მ შუქრი თურმანიძე დირექტორი უპარტიო 1

84 ჩოქური ლია 14 
დედოფლისწყ
არო

28.09.1961 თბილისი, 3 მასივი, ზ/პლატო, კ 12, ბ 
99

/01027027124 უმუშევარი ქდმ წევრი 2

85 სანიკიძე რამაზი 57 ტყიბული 30.06.1962 ქუთაისი,წერეთლის 18 41001000917 ქუთაისის 100–ე სპორტული 
სკოლა

უფროსის 
მოადგილე

ქდმ წევრი 1

86 გაგუნაშვილი უშანგი 18 ახმეტა 13.04.1953 ახმეტა, ჩოლოყაშვილის 8 /08001008742 უმუშევარი უპარტიო 1
87 ფიფია აბესალომი 20.01.1977 ზუგდიდი, ჩიტაიას 15 19001008687 შპს "თომკა" ცვლის 

უფროსი
საქ.ევრ.დემოკ 1

88 ახსაბაძე გალინა 27 მცხეთა 25.06.1960 მცხეთა, ს. წილკანი 31001004333 უმუშევარი უპარტიო 2

ბ.ა.

__________________________

__________________________

__________________________

/_________________________/

/_________________________/

/_________________________/
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89 ბიგვავა გოგიტა 67 ზუგდიდი 20.02.1980 ზუგდიდი ქუჯის 10, ბ 87 19001011322 ზუგდიდის № 2 საჯარო 

სკოლა
მასწავლებელი ქდმ წევრი 1

90 ყულიაშვილი მინდია 27.07.1990 დმანისი, ს. ბოსლები 15001022422 უმუშევარი საქ.ევრ.დემოკ 1
91 სამჭკუაშვილი გიორგი 21 გარდაბანი 31.07.1976 გარდაბანი, ს. მარტყოფიმე– 15–ე ქ. 18 12002001575 უმუშევარი ქდმ წევრი 1

92 ჩანგელია ვლადიმერი 68 წალენჯიხის 02.05.1980
წალენჯიხა ს. ჯგალი მე–8 III ჩიხი N 2

51001000894 ქდმ რაიონული ორგანიზაცია აღმასრულებე
ლი მდივან

ქდმ წევრი 1

93 ცუცქირიძე ელგუჯა 10.08.1960 ჭიათურა, ს. სვერი 54001022093 მცხეთა, ს. ძეგვის საჯარო 
სკოლა

მასწავლებელი ქდმ.წევრი 1

94 ნატროშვილი ანა 31.03.1982 თბილისი.9 ძმის N12ა /01030022125 უმუშევარი ქ.დ.მ. 2
95 აბაშვილი როსტომი 11.04.1958 მცხეთა ს.გალავანი 31001003117 საგურამოს საჯარო სკოლა მასწავლებელი ქდმ წევრი 1

96 ფირცხალაშვილი 
დიმიტრი

25.06.1970 აბაშა კაჭარავას 57 /02001013054 უმუშევარი ქდმ წევრი 1

97 ფარჯიანი ბესიკ 09.05.1980 დ.წალკა გაგარინის 15 30001000596 უმუშევარი საქ.ევრ.დემოკ 1

98 ჭიღლაძე დავით 08.10.1971 გორი, ბაგრატიონის  48 59001008178 შპს ქართული სახლი დირექტორი ქდმ წევრი 1
99 ქარუმიძე ირმა 16.03.1969 თბილისი გლდანი, ხევძმარის 3 /01001036639 უმუშევარი ქდმ წევრი 2

100 ჯუღელი დავითი 26.04.1961 თბილისი,ვარკეთილი3, მ/რ 
3,კ–315,ბ–50

/01013006278 შპს ენერგოინოვაციური 
ჯგუფი

ოფისმენეჯერი ქდმ წევრი 1

101 შეყილაძე კახაბერი 05.07.1983 ბოლნისი,აღმაშენებლის 30 ა 10001011017 ბოლნისი, ლიბერთი ბანკის 
უსაფრთხ.დაინკასაც.სამს

ოპერატორი საქ.ევრ.დემოკ 1

102 გერლიანი რამაზი 47 მესტია 23.09.1982 თბილისი, ჩარგლის 67 62006022993 ა/ო ეკონ. პოლიტიკის 
ექსპერტთა ცენტრი

პრეზიდენტი ქდმ წევრი 1

103 სამხარაძე მაგდა 29.12.1979 თბილისი,მუხიანის 2მ/რკ–16,ბ–28 /01011015314 უმუშევარი ქდმ წევრი 2

104 ჯავრიშვილი კახი 26.05.1975 თბილისი,მუხიანი,3მ/რ,კ–16, ბ–80 /01003005756 უმუშევარი ქდმ წევრი 1

ბ.ა.
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__________________________

__________________________
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   გვ. 8

1 2 3 04.01.1900 5 7 8 9 106
105 მენთეშშვილი მალხაზი 06.05.1978 ბოლნისი, ს. რატევანის მე–19 ქუჩა 3 10001000467 უმუშევარი საქ.ევრ.დემოკ 1

106 ფოლადაშვილი 
თენგული

23.07.1963 დმანისი, 9 აპრილის 71 15001010600 უმუშევარი საქ.ევრ.დემოკ 1

107 ზედგინიძე გიორგი 11.08.1985 რუსთავი, 16 მ/რ,კ–7 , ბ–35 35001050558 უმუშევარი საქ.ევრ.დემოკ 1
108 ყანდაშვილი დარეჯანი 13.07.1954 თბილისი,ლილოს.დას.2კვ,კ11,ბ35 /01027049825 ქრისტიან–დემოკრატიული 

მოძრაობა
კომიტ.თავმჯ ქდმ წევრი 2

109 ყულიაშვილი ელდარი 12.12.1965 დმანისი, იაკობ ცურტაველის 30 15001015312 უმუშევარი საქ.ევრ.დემოკ 1
110 შაშვიაშვილი ნინო 24.08.1959 თბილისი,გლდანი 3მ/რ,კ 11, ბ 52 /01001011778 უმუშევარი ქდმ წევრი 2
111 ხიდეშელი გიორგი 04.06.1991 თბილისი,მუხიანი 2მ/რ,კ22, ბ 12 /01001071322 უმუშევარი ქდმ წევრი 1
112 დავითაშვილი ზურაბი 20.03.1959 ბოლნისი, თამარ მეფის 99 10001016013 ბოლნისის საკრებულო ფრაქციის 

თავ–რე
საქ.ევრ.დემოკ 1

113

ყანჩაველი თეიმურაზი 07.02.1978
ქ. თბილისი, ვაჟა–ფშაველას გამზირი 
2 კვრ, 25 კორპ, ბ 7 /01009007726 შპს "ვიაკონ საქართველო"

ბიზნეს 
განვითარების 
დირექტორი უპარტიო 1

114 ჯიორბენაძე იამზე 26.10.1974 ხულო , მ.შავაძის 2, ბ 28 61009007692 ქრისტიან–დემოკრატიული 
მოძრაობა

აღმასრ. 
მდივანი

ქდმ წევრი 2

115 ანთია მერაბი 10.10.1964 სოხუმი .სემერჯიევის N26 
სამეგრელო–ზემო სვანეთი ფოთი 
მშვიდობის ქ. N 12ა (სასტუმრო 
"აიეტი" )

62001033612 ქ.დ.მ. ზუგდიდის რ-ნ 
ორგანიზაცია

კოორდინატო
რი

ქ.დ.მ/ 1

116 ჯანგულაშვილი 
თენგიზი 

05.04.1987 თბილისი ვარკეთილი 3მკრ.312კ.ბ.54 01013025155 უმუშევარი ქდმ 1

117 ალადაშვილი მზია 16.04.1988 თბილისი. ხვამლის N14 /01005012594 სტუდენტური "გაერთიანება 
ერთსულოვნება"

საზ.ურთიერთ.
განყ.უფრ

საქ.ევრ.დემო 2

118 ბეჟაშვილი დავითი 23.05.1986 სიღნაღის რ-ნი სოფ ვაქირი 1 ქ, 97 40001007678 უმუშევარი ქ.დ.მ. 1
119 ბლუაშვილი ქეთევანი 05.01.1900 თბილისი.ე.ზაქარაიას.N40 /01019039420 ღუდუშაურის. ცენტრი. 

ცენტრალური აფთიაქი
სპეციალისტი ქ.დ.მ. 2

ბ.ა.
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__________________________

__________________________

/_________________________/

/_________________________/

/_________________________/
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   გვ. 9

1 2 3 04.01.1900 5 7 8 9 106
120 ზარიძე ლევანი 24.10.1962 თბილისი. ყაზბეგის გამზ 4 ჩიხი ბ.19 /01009014888 ქ.დ.მ. საბურთალოს რ-ნ 

ორგანოზაცია
თავმჯდომარე ქ.დ.მ. 1

121 გადელია ნინა 11.08.1965 სოხუმი . ლაკობას 10 ბ-10 თბილისი 
სამგორი ვარკეთილი 3

62001005923 შ.პ.ს."ზეზილენდ 
ჯორჯია"შ.პ..ს"პროკონსულტი
ნგ"

ბუღალტერი:დ
ირექტორ

ქ.დ.მ 2

122 გორგოძე თინა 02.09.1963 თბილისი.ვაჟა-ფშაველას 3კვ /01009005569 ქ.დ.მ. ვაკის რ-ნ ორგანიზაცია კომიტეტის  
თავმჯდომ

ქ.დ.მ. 2

123 დეკანოსიძე მურთაზი 01.07.1946 რუსთავი 12 მკრ.კორპ 1 .N 226 /35001086729 ქ.რუსთავი სახლთმშენებელი 
კომბინატი

გენერალური 
დირექტორ

საქ.ევრ.დემო 1

124 გორგოძე მანანა 21.10.1958 დ/დ პერიწის N12 ბინა70 /01025021586 უმუშევარი ქ.დ.მ 2
125 გაბედავა ვლადიმერი 30.06.1975 ზუგდიდი .სოფ. კორცხელი კოსტავას 

2
19001005704 ქ.დ.მ. ზუგდიდის რ-ნ 

ორგანიზაცია
აღმასრულებე
ლი

ქ.დ.მ. 1

126 გულორდავა იაკობი 19.04.1974 ზუგდიდი, ჭკადუაში,ფიროსმანის 1 
შეს 5

19001026568 ქ.დ.მ.ზუგდიდის რ-ნ 
ორგანიზაცია

კოორდინატო
რი

ქ.დ.მ. 1

127 ბარბაქაძე ბაკური 19.10.1985 თბილისი, სანერგე მეურნ დას კ2 ბ27 12001019916 ბავშვთა საფეხბურთო 
კლუბი"ნორჩი დინამო -
მერანი"

მწვრთნელი საქ.ევრ.დემო 1

128 ჩაკვეტაძე გიორგი 02.10.1986 თბილისი გლდანი, 8მკრ.25კ.ბ.5 01002026797 თბილისის საკრებულო წამყ.სპეც. ქ.დ.მ 1
129 ელიზბარაშვილი 

მარინა
25.12.1963 თბილისი.ალ. ყაზბეგის N10 ბ 5 /01024043189 უმუშევარი ქ.დ.მ. 2

130 ვეკუა ირაკლი 11.07.1974 თბილისი.ჩარგლის N37.ბ19 19001036987 ქ.დ.მ. ზუგდიდის რ-ნ 
ორგანიზაცია

იურისტ-
კონსულტანტი

ქ.დ.მ 1

131 ილურიძე რუსუდანი 26.10.1954 დუშეთის რ-ნი სოფ ოძისი 16001018885 დუშეთი. ოძისის საჯარო 
სკოლა

პედაგოგი საქ.ევრ.დემო 2

132 თურმანიძე რევაზი 23.06.1951 შუახევი. სოფ წაბლანა 61010011643 უმუშევარი ქ.დ.მ 1
133 ინაძე  ირინე 21.05.1961 თბილისი. ურიდიას N62 /01030034123 უმუშევარი ქ.დ.მ. 2
134 ოდიკაძე ბაჩანა 14.06.1987 რუსთავი. მეგობრობის გამზირი10-

141
35001086729 უმუშევარი საქ.ევრ.დემო 1

ბ.ა.
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__________________________
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1 2 3 04.01.1900 5 7 8 9 106
135 კაპანაძე დავითი 05.01.1965 ლაგოდეხი, ს.ვარდისუბანი 25001009472 ქ.დ.მ. ლაგოდეხის რ-ნი 

ორგანიზაციია
აღმასრულებე
ლი

ქ.დ.მ. 1

136 კუპრაშვილი ლიანა 08.11.1966 თბილისი.მიროტაძის N8 /01026014102 უმუშევარი ქ.დ.მ. 2
137 ლაცაბიძე ნოდარი 26.12.1955 თბილისი.მუხიანის დას4ბ 

მკრ,კორ35ა, ბ40
01003003508 შ.პ.ს "დიდგორი2005" დირექტორი საქ.ევრ.დემო 1

138 ლაკია ირაკლი 21.06.1987 ქ.სენაკი გუბაზ მეფის N14 39001012942 ქ.დ.მ ახალგაზრდული 
ორგანიზაცია

საორგ მდივანი ქ.დ.მ. 1

139 ლაკია  გიგა 21.11.1988 ქ.სენაკი გუბაზ მეფის N14 39001017259 ქ.დ.მ. სენაკის  რ-ნ 
ორგანიზაცია

ახალგაზრდუ
ლის თავმჯ

ქ.დ.მ. 1

140 ლაბარტყავა ნელი 12.02.1966 გაგრა სოფ ლიძავა (თბილისი, ისანი) 62007008559 უმუშევარი საქ.ევრ.დემო 2

141 ლეჟავა მალხაზი 20.11.1977 ზუგდიდი.სოფ.კორცხელი, 
წერეთლის მე–16 ჩიხი

19001000972 ქ.დ.მ.ზუგდიდის რ-ნ 
ორგანიზაცია

კოორდინატო
რი

ქ.დ.მ 1

142 ჭიოკაძე ირაკლი 02.02.1988 ლაგოდეხი, ს.ლელიანი 25001020642 ქდმ გურჯაანის რაიონული 
ორგანიზაცია

აღმასრულებე
ლი

ქდმ წევრი 1

143 მორგოშია ნინო 25.06.1986 სენაკი. ლერმონტოვის ქ N7 39001014351 ქ.დ.მ. სენაკის  რ-ნ 
ორგანიზაცია

კოორდინატო
რი

ქ.დ.მ. 2

144 მამასახლისი ზურაბი 20.11.1976 თბილისი.გლდანი.5 მკრ.18კორპ.ბ.64 /01002022605 უმუშევარი ქ.დ.მ 1

145 მუშკუდიანი მაია 19.10.1966 ბოლნისი.დ.აღმაშენებლის N58 10001029500 უმუშევარი ქ.დ.მ. 2
146 ძიძიგური აკაკი 21.10.1959 მცხეთა აღმაშენებლის 65 31001046057 მცხეთის კომპლექსური 

სასპორტო სკოლა
მენეჯერის 
თანაშემწე

ქდმ წევრი 1

147 აივაზაშვილი ლაშა 04.12.1989 თბილისი თემქა 10 კვ. 34კ. ბ.58 01019059449 უმუშევარი ქდმ
148 ხოზრევანიძე რობერტი 20.05.1974 დაბა ხულო ტბელ-აბუსერიძის ქ. 14 61003000348 უმუშევარი ქდმ 1

149 ქემაშვილი ზვიად 27.05.1976 სიღნაღი.ქ.წნორი, შ.რუსთაველის 
12ჩიხი N4

40001008444 ქ.დ.მ. სიღნაღის რ-ნ 
ორგანიზაცია

აღმასრულებე
ლი მდივან

ქ.დ.მ. 1

150 მთიულიშვილი ნინო 02.02.1962 თბილისი.ვაშლიჯვრის დას.13 ა, 
კორპ. ბ 5

/01025021673 თბილისი.ი.ვეკუას სახ.ფიზიკა-
მათემატიკ.42 საჯარ.სკ

პედაგოგი; 
ტრენერი

ქ.დ.მ 2

ბ.ა.

__________________________

__________________________

__________________________

/_________________________/

/_________________________/

/_________________________/
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1 2 3 04.01.1900 5 7 8 9 106
151 შეყილაძე თეა 15.01.1975 ბოლნისი.დ.აღმაშენებლის N30 10001002306 ბოლნისი.კულტურის ცენტრი რეჟსორის 

მოადგილე
საქ.ევრ.დემო 2

152 ყალიჩავა თამაზ 11.10.1961 რუსთავი,ლ.იოსებიძის კორპ.26 ბ.1 35001094333 შ.პ.ს."ჟღენტი და კომპანია" ტრანსპორტის 
მენეჯერი

საქ.ევრ.დემო 1

153 ჩუხუა აბესალომ 25.07.1977 ზუგდიდი.სოფ.ჭაქვინჯიმე–4 ქუჩა 
№22

19001034458 ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო

საკრებულოს 
წევრი

საქ.ევრ.დემო 1

154 ჯოჯუა სამსონ 14.06.1975 სამტრედია. სოფ. გომი 37001000697 პ.მოგელის სახ. თბილისის 
შავი ზღვის უნივერსიტეტი

იურიდიული 
სამს. უფრ

საქ.ევრ.დემო 1

155 ქველიძე ბესარიონ 14.07.1992  თბილისი ივ.ჯავახიშვილის 54/12 /01705046504 უმუშევარი ქ.დ.მ. 1
156 გორგაძე მარინე 02.12.1975 გურჯაანი,ა. წერეთლის 14 13001013257 ქდმ კახეთის რეგიონული 

პრესსამსახური
ხელმძღვანელი ქდმ წევრი 2

157 აღაპიშვილი ხათუნა 17.05.1968 თბილისი ს. გლდანი 31001026662 ქ.დ.მ. გლდანის რ-ნ 
ორგანიზაცია

კომიტეტის  
თავმჯდომ

ქ.დ.მ/ 2

158 გურუშიძე ხვიჩა 19.01.1966 წყალტუბო თბილისის ქN3 ბ23 53001011417 უმუშევარი ქ.დ.მ წევრი 1
159 იამანიძე ამირანი 19.12.1951 გაგრა ა.წერეთლის ქ. N 57\3 ბ. 18 

იმერეთი ქუთაისი კ.ლესელიძის ქ. N 
1 (სს ინტურისტი )

62007005209 უმუშევარი ქ.დ.მ.წევრი 1

160 ლომსაძე ნაირა 25.07.1958 რუსთავი. მესხიშვილის ქ.4-55 35001004348 უმუშევარი საქ.ევრ.დემო 2
161 მახარობლიძე მარიამი 04.05.1990 თბილისი ზესტაფონის #4/14 01019053653 უმუშევარი ქ.დ.მ. წევრი 2
162 ჭყოიძე ირაკლი 31.08.1976 თბილისი.გლდანის 1მკრ16კორპ.ბ78 01019007558 ქ.დ.მ მოძრაობა რეგიონ. 

კოორდინატ.
ქ.დ.მ წევრი 1

163 კონდრატიევა ირინა 46 ლენტეხი 15.04.1977 ლენტეხი, სტალინის 40 27001000934 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი საქმის მწარმ. 
თანაშემწე

ქდმ წევრი 2

ბ.ა.

__________________________

__________________________

__________________________

/_________________________/

/_________________________/

/_________________________/


