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პარლამენტის წევრობის 
კანდიდატის გვარი და 

სახელი

მაჟორიტარული 
საარჩევნო ოლქის 

ნომერი და 
დასახელება 
(წარდგენის 

შემთხვევაში)

დაბადების 
თარიღი 

(რიცხვი, თვე, 
წელი)

მისამართი (რეგისტრაციის 
ადგილის მიხედვით)

სამუშაო ადგილი 
(დაწესებულების, 

ორგანიზაციის, 
საწარმოს და ა.შ. 

დასახელება)

თანამდებობა 
(უმუშევრობის 
შემთხვევაში 
აღინიშნება 

”უმუშევარი”) 

პარტიულობა (თუ 
უპარტიოა აღინიშნება 

”უპარტიო”
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1 გიორგაძე ივანე (მამუკა) 02,07,1961
ქ. თბილისი, აკ. 

წერეთლის 55 ბ.104 სახალხო პარტია თავმჯდომარე სახალხო პარტია 1

2 ნათაძე ნოდარი 27,05,1929

ქ. თბილისი, 
ფანასკერტელის ქ. #16, 

ბ.57
უმუშევარი საქართველოს 

სახალხო ფრონტი 1

3 ჭუმბურიძე ბათო 9,05,1961
ქ. თბილისი, უშ. 
ჩხეიძის ქ. #18

შპს 
"კომპფორტნიუტ

ექნოლოჯი"
დირექტორი სახალხო პარტია 1

4 ჩხაიძე შალვა 20,02,1965
ქ. თბილისი, კეკელიძის 

ქ. 25. კ. 6 ბ. 151 სახალხო პარტია აღმასრულებე
ლი მდივანი სახალხო პარტია 1

5 მგალობლიშვილი ზაზა 20,09,1962
ქ. თბილისი, 

ფოცხვერაშვილის ქ # 22
უმუშევარი სახალხო პარტია 1

6 ვეფხვაძე ნოდარ 21,03,1968
ხარაგაული, ჭავჭავაძის  

4–ე შესახ. #6
უმუშევარი სახალხო პარტია 1

7 გოქაძე დავით 12,04,1964

ქ.თბილისი, 
ფანასკერტელის ქ. 22. 

ბ.46
სახალხო პარტია საზოგადოებრ

ივი მდივანი სახალხო პარტია 1

8 დოლიძე ამირანი 02,11,1945

ქ. თბილისი, დ/დიღომი, 
გ. ბრწყინვალეს #21 

ბ.77

კ/სტუდია 
ქართული 

ფილმი
რედაქტორი საქართველოს 

სახალხო ფრონტი 1

პარტიული სია
საქართველოს პარლამენტის 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნები
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9 ციბაძე მარიამ 18,07,1975
ქ. თბილისი, იპოლიტე 

ხვიჩიას 13. ბ.14
კავკასიის 

უნივერსიტეტი

სასწავლო 

პროცესის 
მართვის 

სამსახურის 
უფროსი

უპარტიო 2

10 ჭანტურიძე ვლადიმერ 30,04,1962
ქ. თბილისი, ჯანაშიას ქ 

# 4
საქ. სახელმწიფო 

ელექტროსისტემა

პროექტების 
ხელმძღვანელ

ი
უპარტიო 1

11 სორდია გრიგორი 18,01,1967

ქ. თბილისი,  
g.რჩეულიშვილის #3  

ბ.6

საქართველოს 
სახალხო 

ფრონტი

აღმასრულებე
ლი მდივანი

საქართველოს 
სახალხო ფრონტი 1

12 გაგუა თეიმურაზ 01,06,1961
ქ. თბილისი, გლდანის I 

მ/რ კორპ.21. ბ. 52 უმუშევარი სახალხო პარტია 1

13 ზაალიშვილი სოსო 18,02,1972
ქ. თბილისი, ბარნოვის 

73

ისრაელის გაზეთ 

"მოსტის" 
წარმომადგენელი

წარმომადგენე
ლი უპარტიო 1

14 ლორთქიფანიძე გიორგი 01,05,1964

ქ.თბილისი, შ. 
ნუცუბიძის ფერდობი 3 
მ/რ, კვ 3 კორპ. 3 ბ. 32

შპს პარტნიორი დირექტორი სახალხო პარტია 1

15 ყიფიანი ალექსანდრე 12,12,1972
q. თბილისი, ad. 

მიცკევიჩის #17, b.32
შპს "ჯვარი" დირექტორი სახალხო პარტია 1

16 გიორგაძე მამუკა 22,02,1964
q. თბილისი.  ლიბანის 

q. #6,  ბ.74 უმუშევარი სახალხო პარტია 1

17 კუპატაძე თემურ 23,12,1971
ქ. თბილისი, იპოლიტე 

ხვიჩიას 13. ბ.14 შპს "კარდუ" დირექტორი სახალხო პარტია 1

18 დიდიძე რაჟდენი 25,03,1957
ბაღდათი, გუბელაძის 

ქ.21 სად.კომპ. ბისიაი განყოფილები
ს მენეჯერი სახალხო პარტია 1

19 ვასაძე გურამ 05,04,1990
ქ. თბილისი, 

ბ.ხმელნიცკის კ 11 ბ. 93

სახ.პარტიის 
კომპ. 

განყოფილება

განყოფილები
ს უფროსი სახალხო პარტია 1

20 ყენია დავით 04,08,1959

ქ. თბილისი, 
ამბროლაურის 166 კ.2 ბ. 

18

უმუშევარი უპარტიო 1
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21 იოსელიანი მზია 12,11,1973
ქ. თბილისი, გალის ქ. 

15

შპს "პრემიუმ 
დეველოპმენტი"

ოპერატორ–ად
მინისტრატორ

ი
სახალხო პარტია 2

22 ქიმაძე ელგუჯა 24,06,1967
ქ. თბილისი, ვარკეთილი, 

ხომლელის 2–ე შეს. მე–4ბ კ. 
ბ.40

უმუშევარი სახალხო პარტია 1

23 რაზმაძე ვაჟა 11,03,1960
ქ. თბილისი, s. 

ქურდიანის შეს. # 6
უმუშევარი სახალხო პარტია 1

24 ხათაშვილი ვენერა 06,02,1952
ქ. თბილისი, 

კდიაშვილის ქ. 15
საქ. ტექნ. 

უნივერსიტეტი

მეცნიერ 

თანამშრომელ
ი

უპარტიო 2

25 ჭუმბურიძე ბექა 09,05,1961
ქ. თბილისი, უშ. 
ჩხეიძის ქ. #18

სამხატვრო 

სახელოსნო
მხატვარ–დიზ

აინერი სახალხო პარტია 1

26 თურმანიძე დიმიტრი 06,05,1955
ქ. თბილისი, ქიაჩელის 

7 ა უმუშევარი სახალხო პარტია 1

27 არევაძე მამუკა 16,10,1962

ქ. თბილისი, 
ვაჟა–ფშაველას I შეს. 

კორპ. 9 ბ. 21
უმუშევარი სახალხო პარტია 1

28 ხოჭოლავა გია 19,11,1962
ქ. თბილისი, გლდანის 

V მ/რ 20 კ. ბ. 31
შპს. 

"ვოიაჟტური" დირექტორი სახალხო პარტია 1

29 კიკაჩეიშვილი გია #1 

მთაწმინდის 30,04,1964
ქ. თბილისი, კოსტავას 

ქ. #26
უმუშევარი უპარტიო 1

30 ბუბულაშვილი ლელა 18,09,1979

ქ. თბილისი, 
აღმაშენებლის გამზ. # 

95

წმ. ექვთიმე და გიორგი 
მთაწმინდელების 

მართლმადიდებლური 
სკოლა

მასწავლებელი სახალხო პარტია 2

31 კუპატაძე თამარ 18,05,1967
ქ. თბილისი. გ. 

ბრწყინვალის 35. ბ. 49

შპს "#14 

შერეული 
პოლიკლინიკა"

ექიმი–პედიატ
რი უპარტიო 2

32 ბერიანიძე ტრისტანი 05,10,1956

ქ. თბილისი, საქ.სოფ. 

მანქანის დას. II კვ. 10 
კორ. ბ. 29

შპს. ტბა და 
კომპანია დირექტორი საქართველოს 

სახალხო ფრონტი 1

33 ფანჯაკიძე გიორგი 30,07,1956
ქ. თბილისი, 

ულიანოვის I შეს. 21 ა  უმუშევარი სახალხო პარტია 1
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34 ტაბატაძე ალექსანდრე 31,08,1966
ხარაგაული, 

თაბუკაშვილის 6 უმუშევარი უპარტიო 1

35 მაღრაძე ლაშა 12,09,1973
ქ. თბილისი, 

მარუაშვილის 23 უმუშევარი უპარტიო 1

36 კუპატაძე თორნიკე 21,12,1965
ზესტაფონი, ჭავჭავაძის 

8
უმუშევარი სახალხო პარტია 1

37 მამალაძე ლელა 23,10,1962
ქ. თბილისი, ნუცუბიძის 
4–ე მ/რ. კ. 15 . ბ. 49 უმუშევარი სახალხო პარტია 2

38 მჭედლიძე მარიამი 17,09,1987

ქ. თბილისი, 
ვარკეთილი 3. II მ/რ.   

კორ. 30; ბ.62

ინტერნეტ–ტელე
ვიზია 

ობიექტივი

გადაცემის 
წამყვანი უპარტიო 2

39 ღამბაშიძე გოჩა 20,09,1961 ჩოხატაური, გურიის #1 
შპს. "დიდი 

დიღომი" გაზი
პასუხისმგებე
ლი მორიგე სახალხო პარტია 1

40 ლომიძე ქეთევანი 07,07,1970
თბილისი, გლდანი, 5–ე 

მ/რ კ. 11. ბ. 203 უმუშევარი სახალხო პარტია 2

41 მაჭარაშვილი ილია 07,03,1973
ქ. თბილისი, 

გუმათჰესის 16, ბ. 30 უმუშევარი სახალხო პარტია 1

42 ყარალაშვილი ნიკა 27,05,1983
ქ. თბილისი, III მას. IV  

კვ. კორპ. 12 ბ. 11 უმუშევარი უპარტიო 1

43 აბუსერიძე ვანო 17,07,1990
ჩოხატაური, 

ფიროსმანის 10 უმუშევარი სახალხო პარტია 1

44 ციბაძე დალი 20,02,1944
ქ. თბილისი, სანზონა, კ. 

10 ბ. 9 უმუშევარი უპარტიო 2

45 არაყიშვილი ალექსანდრე 02,11,1954
ქ. თბილისი, ჭიჭინაძის 

ქ., კ. 21 ა ბ.15 უმუშევარი უპარტიო 1

46 ყურაშვილი მანანა 02,01,1950

ქ. თბილისი, 
ვაკრეთილი–3 2–ე მ/რ 

კ.30 ბ.62

ქ. ბორჯომის. 
კერძო საშ. სკ მასწავლებელი უპარტიო 2

ბ.ა.
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__________________________

__________________________
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47 კიკალიშვილი ვახტანგ 16,05,1971
ქ. თბილისი, მუხიანი, I  

m/r კ. 13, ბ.50 უმუშევარი სახალხო პარტია 1

48 სხილაძე ალექსანდრე 30,05,1981
ქ. თბილისი, შარტავას 

30
უმუშევარი უპარტიო 1

49 ტლაშაძე თინათინ 23,06,1988
ქ. გორი, სუხიშვილის 

12, ბ. 53 უმუშევარი სახალხო პარტია
1

50 ლაზარიაშვილი ირაკლი 29,12,1972
ქ. თბილისი, 

ბალანჩივაძის 31 უმუშევარი უპარტიო
1

51
კბილცეცხლაშვილი 

დავითი 18,02,1990
ქ. თბილისი, ბ. 

ხმელნიცკის ქ. კ.11. ბ.7 უმუშევარი სახალხო პარტია
1

52 კახნიაშვილი ავთანდილი 26,01,1956
ქ. თბილისი, ჭონქაძის 

17

საქ. დ. 

აღმაშენებლის 
სახელობის 

უნივერსიტეტი  
("სდასუ")

სრული 
პროფესორი უპარტიო 1

53 მუმლაძე ზაზა 24,12,1965
ქ. თბილისი, 

თ.ჭოველიძისქ. 21 უმუშევარი სახალხო პარტია 1

54 ლაზუაშვილი ხატია 26,12,1990
ქ. თბილისი, თემქა, XI 
მრ. II კვ, კორ. 28ა. ბ. 1 უმუშევარი სახალხო პარტია 2

55 ჯაფარიძე ალექსანდრე 27,04,1974
ქ. მცხეთა, საგურამოს ქ. 

4 ა უმუშევარი უპარტიო 1

56 ჩუბინიძე ირინე 19,06,1972

ქ. ბათუმი, ზ. 

გორგილაძის 54–62. ბ. 
132

მიკრო ბიზნესის 
სტატუსი თარჯიმანი სახალხო პარტია 2

57 თვარაძე თამთა 23,03,1989
ქ. თბილისი, ბოგდან 

ხმელნიცკის კ 11, ბ. 93 უმუშევარი სახალხო პარტია 2

58 ზალინაშვილი ლევან 20,10,1987

ქ. თბილისი, დიღმის 
მას. 5–ე კვ. კორპ. 5 ა. 

ბ.8
უმუშევარი სახალხო პარტია 1

59 გაბუნია მორისი 19,03,1939
ქ. თბილისი, 

ი.ნიკოლაძის 2 უმუშევარი საქართველოს 
სახალხო ფრონტი 1

ბ.ა.
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60 ბურკაძე თათია 17,12,1988
ქ. თბილისი, მოსკოვის 

გამზ. კორპ.35, ბ.37 უმუშევარი სახალხო პარტია 2

61 რაზმაძე გია 27,12,1964
ქ. თბილისი, 

კანდელაკის ქ 33. ბ 6 უმუშევარი სახალხო პარტია 1

62 ბერიძე თეა 11,12,1979
ხარაგაული, 9 აპრილის 

ქ. #3 
უმუშევარი უპარტიო 2

63 ტურიაშვილი კობა 20,09,1962
ქ. რუსთავი, 

მეგობრობის გამზ. 41–73
უმუშევარი უპარტიო 1

64 დევიძე ეთერი 04,09,1954

ქ. თბილისი, 
ქინძმარაულის შეს. 

კორპ. 10 ბ. 11
უმუშევარი საქართველოს 

სახალხო ფრონტი 2

65 მაღრაძე ნათია 12,03,1972
ქ. თბილისი, 

მარუაშვილის 23 უმუშევარი უპარტიო 2

66 მგალობლიშვილი გიორგი 01,05,1990
ხარაგაული, სოფ. 

მარელისი უმუშევარი უპარტიო 1

67 პავლიაშვილი გიორგი 03,12,1989
ქ. თბილისი ბ. 

ხმელნიცკის ქ. 153ა, ბ10 უმუშევარი სახალხო პარტია 1

68 გერასიმოვა იულია 05,01,1974
ქ.თბილისი, 

მარუაშვილის 48 უმუშევარი უპარტიო 2

69 კაშია არჩილი 17,03,1976
ქ. თბილისი, კ. მესხის ქ 

#38 
უმუშევარი უპარტიო 1

70 ნიკოლეიშვილი გიორგი 15,08,1976
ქ. თბილისი, 

მარუაშვილის 12 უმუშევარი უპარტიო 1

71 გაბუნია თეიმურაზი 10,12,1962
ქ. თბილისი, ლვოვის ქ. 

29
უმუშევარი უპარტიო 1

72 ნადირაძე შალვა 24,12,1965
ქ. თბილისი, კეკელიძის 

ქ. 25. კ.6 ბ.175 უმუშევარი სახალხო პარტია 1

73 ნასყიდაშვილი ნინელი 16,05,1950
ქ. მცხეთა, საგურამოს ქ. 

4 ა უმუშევარი სახალხო პარტია 2

74 დავითიანი ზაზა 12/11/1963
ვაჟა–ფშაველას მე–3 კვ. 

მე–7 კორპ. ბ.29
შ.პ.ს. სასწავლო 

სერვისი "მზე"
დამფუძნებელ

ი უპარტიო 1

ბ.ა.
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75 ჯაფარიძე ლალი 8/28/1976

ქ. თბილისი, 
კ.კეკელიძის ქ. 25.      

ბ. 151
უმუშევარი უპარტიო 2

76 ფანჯაკიძე ჯულიეტა 14,06,1977
ქ. თბილისი, 

გუმათჰესის 16, ბ. 30 უმუშევარი სახალხო პარტია 2

77 ზედგენიძე ქეთევან 24,01,1977
გარდაბნის რ–ნი, სოფ. 

გამარჯვება უმუშევარი სახალხო პარტია 2

78
გურგენიშვილი 

ალექსანდრე 27,02,1972
თბილისი, გუმათჰესის 

15. ბ, 61. უმუშევარი სახალხო პარტია 1

79 ასანიშვილი ალექსანდრე 28,03,1975
საგარეჯოს რ–ნი, სოფ. 

ჩაილური უმუშევარი სახალხო პარტია 1

80 ღანიაშვილი ირმა 07,05,1973
თბილისი, გუმათჰესის 

15. ბ, 72 უმუშევარი სახალხო პარტია 2

81 ნიქაბაძე დავით 02,05,1972
ქ. თბილისი, 

გუმათჰესის 16, ბ. 27 უმუშევარი სახალხო პარტია 1

82 მათიაშვილი დალი 06,04,1960
ქ. თბილისი, აკ. 

წერეთლის პრ. 101,ბ 2 უმუშევარი უპარტიო 2

83 რამიშვილი სიმონ 04,09,1960
ქ. რუსთავი, 19-ე მ.რ 

ბინა 65 უმუშევარი უპარტიო 1

84 ღამბაშიძე რაინდი 29,10,1958
ზესტაფონი, სოფ. ზედა 

საქარა უმუშევარი სახალხო პარტია 1

85 ღამბაშიძე კონსტანტინე 01,10,1986
ზესტაფონი, ა. 

ბიბილაშვილის 8. ბ, 18 უმუშევარი სახალხო პარტია 1

86 ობოლაძე ნანა 24,02,1978
ზესტაფონი, 

ჩიტაიშვილის 9 უმუშევარი უპარტიო 2

87 კუპატაძე ჯუმბერ 10,07,1938
ზესტაფონი, 

შათირიშვილის 11/22
ი. მ ჯუმბერ 

კუპატაძე სახალხო პარტია 1

88 კუპატაძე მერი 01,03,1940
ზესტაფონი, ჭავჭავაძის 

8
უმუშევარი სახალხო პარტია 2

89 წერეთელი ზურაბ 11,04,1959
ზესტაფონი, ჭავჭავაძის 

პირვ. შეს. #2
უმუშევარი უპარტიო 1
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90 ფცქიალაძე თეიმურაზ 17,09,1954
ხარაგაული, სოლომონ 

მეფის 19, ბ.14 უმუშევარი სახალხო პარტია 1

91 ჭიპაშვილი ნუგზარ 24,10,1958
ხარაგაული, სოფ 

ისლარი უმუშევარი უპარტიო 1

92 კიკნაძე დავით 27,11,1968
ხარაგაული, ჭავჭავაძის 

4–ე შეს. #7
უმუშევარი სახალხო პარტია 1

93 დიასამიძე ინგა 01,06,1941

ქ. თბილისი, 
ვაჟა–ფშაველას გაზ 45 

კ,23 ბ,30
უმუშევარი უპარტიო 2

94 ჭიღლაძე ნარგიზა 16,04,1949
ქ. მცხეთა, საგურამოს ქ  

12 ა უმუშევარი უპარტიო 2

95 კორაშვილი კახაბერი 15,03,1976
სიღნაღის რ,ნი. სოფ 

ბოდბისხევი უმუშევარი უპარტიო 1

96 კაშეიშვილი თენგიზ 1,03,1949
ქ. მცხეთა, საგურამოს ქ  

12 ა უმუშევარი უპარტიო 1

97 მეგრელიშვილი ჟუჟუნა 16,12,1944
ქ. თბილისი, დ/დიღომი 
მე-3 მ/რ, კორპ. 21. ბ. 24 უმუშევარი უპარტიო 2

98 ნასყიდაშვილი გიორგი 25,11,1990
გორი დ.ყიფიანის ქ. N 

32 ბ. 44 უმუშევარი უპარტიო 1

99 ნასყიდაშვილი ვაჟა 6, 02,1955
გორი დ.ყიფიანის ქ. N 

32 ბ. 44 უმუშევარი უპარტიო 1

100 მუშკუდიანი ბროლისა 23,11,1958 მისამრთის გარეშე უმუშევარი უპარტიო 2

101 მგელაძე გიორგი 19,12,1962
ქ. თბილისი, კეკელიძის 

25, კ.6 ბ.90 უმუშევარი უპარტიო 1

102 მაჭარაშვილი ლაშა 05,10,1987
თბილისი, გლდანის  I 

მ/რ 3 საერ უმუშევარი სახალხო პარტია 1

103 ტაბატაძე ივანე 23,10,1967
ხარაგაული 9 აპრილის 

IV ჩიხი #12
უმუშევარი სახალხო პარტია 1

104 ჭაღიაშვილი გივი 03,05,1984
ახალციხე, ათონელის 

118
უმუშევარი უპარტიო 1
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105 მაჭარაშვილი ტარიელ 21,01,1958 მისამრთის გარეშე უმუშევარი უპარტიო 1

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119
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121

122

123
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137

138

139
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153

154
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169

170
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185
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