
 

79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია 

 

1 შავაძე ციალა თავმჯდომარე 13.07.2015 ცესკო 95 

       

2 ბერიძე ვალერი თავმჯდომარის 10.03.2013 ცესკო 45 

   მოადგილე    

3 ვაშაყმაძე ნანი მდივანი 13.07.2015 ცესკო 95 

       

4 კვასხვაძე მარია წევრი 16.10.2012 ცესკო 474 

       

5 თოდრია დავით წევრი 13.07.2015 ცესკო 95 

       

6 გვარჯალაძე ირაკლი წევრი 12.06.2016 ცესკო №242/2016- 
      12.06.2016 
       

7 ჩხეიძე არჩილ წევრი 10.06.2016 საქართველოს №59; 

     კონსერვატიული 09.06.2016 

     პარტია  

8 სეფერთელაძე ირმა წევრი 15.06.2016 მრეწველობა №18/86- 

     გადაარჩენს 15.06.2016 

     საქართველოს  

9 მჟავანაძე მზია წევრი 09.06.2016 თავისუფალი №102/01; 

     დემოკრატები 09.06.2016 

10 ტუნაძე დონარი წევრი 12.06.2016 გაერთიანებული N01/082- 

     დემოკრატიული 12.06.2016 

     მოძრაობა  

11 დიასამიძე სოფიო წევრი 09.06.2016 საქართველოს №გ- 

     რესპუბლიკური 01/09/06/16/ 

     პარტია 03 

12 გეგიაძე დავით წევრი 10.06.2016 ერთიანი 444/01;10.06. 

     ნაციონალური 2016 

     მოძრაობა  

13 ფირცხალაიშვ რამაზი წევრი 12.06.2016 ქართული ოცნება №25/2/2016- 

 ილი     13.03.2016 

       
 
 
 
 
 

80 ქედის საოლქო საარჩევნო კომისია 
 

1 ნაკაშიძე ალი თავმჯდომარე 17.02.2016 ცესკო №103-04.02.2016 

       

2 ბერიძე თემურ თავმჯდომარის 17.02.2016 ცესკო №103-04.02.2016 

   მოადგილე    

       

3 ბერიძე ირინა მდივანი 17.02.2016 ცესკო №103-04.02.2016 

       



4 დოლიძე ნადიმ წევრი 07.09.2011 ცესკო 197 

       

5 ფარტენაძე გელა წევრი 17.02.2016 ცესკო №103-04.02.2016 

       

6 შაქარაძე ნინო წევრი 12.06.2016 ცესკო №242/2016- 
      12.06.2016 
       

7 ბერიძე რუსლან წევრი 10.06.2016 საქართველოს №59; 09.06.2016 

     კონსერვატიული  

     პარტია  

8 სურმანიძე ლევან წევრი 15.06.2016 მრეწველობა №18/86- 

     გადაარჩენს 15.06.2016 

     საქართველოს  

9 გოგიტიძე გოგიტა წევრი 09.06.2016 თავისუფალი №102/01; 

     დემოკრატები 09.06.2016 

10 საკანდელიძე ეთერ წევრი 12.06.2016 გაერთიანებული N01/082- 

     დემოკრატიული 12.06.2016 

     მოძრაობა  

11 შაქარაძე ინდირა წევრი 09.06.2016 საქართველოს №გ- 

     რესპუბლიკური 01/09/06/16/03 

     პარტია  

12 ბერიძე ირაკლი წევრი 10.06.2016 ერთიანი 444/01;10.06.2016 

     ნაციონალური  

     მოძრაობა  

13 დევაძე მაია წევრი 12.06.2016 ქართული ოცნება №25/2/2016- 
      13.03.2016 
       

 
 
 
 
 

81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისია 

 

1 ხახნელიძე გელა თავმჯდომარე 11.06.2012 ცესკო 58 

       

2 ბერიძე ირაკლი თავმჯდომარის 20.02.2015 ცესკო 18 

   მოადგილე    

3 ღაღაიშვილი ბადრი მდივანი  ცესკო 16 

       

4 დიასამიძე სულხან წევრი 18.07.2012 ცესკო 86 

       

5 კაკალაძე ირმა წევრი 16.03.2015 ცესკო 25 

       

6 გოგალაძე მაია წევრი  ცესკო  
       
       

7 ჩხაიძე ანა წევრი 10.06.2016 საქართველოს №59; 09.06.2016 

     კონსერვატიული  

     პარტია  

8 წულუკიძე ასლან წევრი 15.06.2016 მრეწველობა №18/86- 

     გადაარჩენს 15.06.2016 

     საქართველოს  



9 ზაქარიაძე სალომე წევრი 09.06.2016 თავისუფალი №102/01; 

     დემოკრატები 09.06.2016 
       

10 ხალვაში ლაშა წევრი 12.06.2016 გაერთიანებული N01/082- 

     დემოკრატიული 12.06.2016 

     მოძრაობა  

11 გოლიაძე გია წევრი 09.06.2016 საქართველოს №გ- 

     რესპუბლიკური 01/09/06/16/03 

     პარტია  

12 მენაბდე- ეკატერინე წევრი 10.06.2016 ერთიანი 444/01;10.06.2016 

 კაიკაციშვილი    ნაციონალური  

     მოძრაობა  

13 ბოჭორიშვილი ჯემალი წევრი 12.06.2016 ქართული №25/2/2016- 

     ოცნება 13.03.2016 
 
 
 
 
 

82 შუახევის საოლქო საარჩევნო კომისია 
 

 

1 ზოიძე დათა თავმჯდომარე 13.07.2015 ცესკო 96 

   თავმჯდომარი    

   ს მოადგილე    

2 ტარიელაძე მალხაზ მდივანი 29.08.2013 ცესკო 268 

       

3 მაკარაძე გიორგი წევრი 13.07.2015 ცესკო 96 

       

4 დიასამიძე ნერიმან წევრი 13.07.2015 ცესკო 96 

       

5 დავითაძე თეიმურა წევრი 17.02.2016 ცესკო №104- 

  ზ    04.02.2016 

       

6 დარჩიძე რომან წევრი 12.06.2016 ცესკო №242/2016- 
      12.06.2016 

       

7 ტაკიძე ზაზა წევრი 10.06.2016 საქართველოს №59; 09.06.2016 

     კონსერვატიული  

     პარტია  

8 დავითაძე ლია წევრი 15.06.2016 მრეწველობა №18/86- 

     გადაარჩენს 15.06.2016 

     საქართველოს  

9 ტაკიძე თამაზი წევრი 09.06.2016 თავისუფალი №102/01; 

     დემოკრატები 09.06.2016 

       

10 ჯიმშერაძე ზეინაბ წევრი 12.06.2016 გაერთიანებული N01/082- 

     დემოკრატიული 12.06.2016 

     მოძრაობა  

       



11 გოგოლიშვილი გიორგი წევრი 09.06.2016 საქართველოს №გ- 

     რესპუბლიკური 01/09/06/16/03 

     პარტია  

12 ზოიძე ინეზა წევრი 10.06.2016 ერთიანი 444/01;10.06.20 

     ნაციონალური 16 

     მოძრაობა  

13 წულუკიძე ჯემალი წევრი 12.06.2016 ქართული ოცნება №25/2/2016- 
      13.03.2016 

       
 
 
 
 
 

83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისია 

 

1 ვარშანიძე ომარ თავმჯდომარე 15.10.2013 ცესკო 426 

       

2 პაპიძე მაია თავმჯდომარის 17.02.2016 ცესკო №105-04.02.2016 

   მოადგილე    

3 აბუსერიძე ლია მდივანი 17.02.2016 ცესკო №105-04.02.2016 

       

4 გოგიტიძე ქეთევან წევრი 19.09.2012 ცესკო 342 

       

5 ტეტემაძე ლილე წევრი 17.02.2016 ცესკო №105-04.02.2016 

       

6 სალუქვაძე კობა წევრი 12.06.2016 ცესკო №242/2016- 
      12.06.2016 
       

7 ვარშანიძე ინდირა წევრი 10.06.2016 საქართველოს №59; 09.06.2016 

     კონსერვატიული  

     პარტია  

8 ბერიძე შოთა წევრი 15.06.2016 მრეწველობა №18/86- 

     გადაარჩენს 15.06.2016 

     საქართველოს  

9 მეფარიშვილი მაია წევრი 09.06.2016 თავისუფალი №102/01; 

     დემოკრატები 09.06.2016 

10 ფუტკარაძე მზია წევრი 12.06.2016 გაერთიანებული N01/082- 

     დემოკრატიული 12.06.2016 

     მოძრაობა  

11 ბექტაშვილი კობა წევრი 09.06.2016 საქართველოს №გ- 

     რესპუბლიკური 01/09/06/16/03 

     პარტია  

12 კეკელიძე ნუგზარ წევრი 10.06.2016 ერთიანი 444/01;10.06.2016 

     ნაციუნალური  

     მოძრაობა  

13 დიასამიძე ხათუნა წევრი 12.06.2016 ქართული №25/2/2016- 

     ოცნება 13.03.2016 
       



84 ხულოს საოლქო საარჩევნო კომისია 

 

1 მელაძე ნოდარ თავმჯდომარე 17.02.2016 ცესკო №106-04.02.2016 

       

2 აბულაძე გოჩა თავმჯდომარის 17.02.2016 ცესკო №106-04.02.2016 

   მოადგილე    

3 ბოლქვაძე თენგიზ მდივანი 17.02.2016 ცესკო №106-04.02.2016 

       

4 გორგაძე მაია წევრი 21.09.2015 ცესკო 120 

       

5 ქამადაძე თამარ წევრი 17.02.2016 ცესკო №106-04.02.2016 

       

6 აბულაძე რამაზ წევრი 12.06.2016 ცესკო №242/2016- 
      12.06.2016 
       

7 შამანაძე თემურ წევრი 10.06.2016 საქართველოს №59; 09.06.2016 

     კონსერვატიული  

     პარტია  

8 ხალვაში ნაირა წევრი 15.06.2016 მრეწველობა №18/86- 

     გადაარჩენს 15.06.2016 

     საქართველოს  

9 ჯიმშერაძე ბადრი წევრი 09.06.2016 თავისუფალი №102/01; 

     დემოკრატები 09.06.2016 

10 მელაძე ციცინო წევრი 12.06.2016 გაერთიანებული N01/082- 

     დემოკრატიული 12.06.2016 

     მოძრაობა  

11 ბოლქვაძე იზოლდა წევრი 09.06.2016 საქართველოს №გ- 

     რესპუბლიკური 01/09/06/16/03 

     პარტია  

12 მიქელაძე რუსუდან წევრი 10.06.2016 ერთიანი 444/01;10.06.2016 

     ნაციონალური  

     მოძრაობა  

13 შავაძე თენგიზი წევრი 12.06.2016 ქართული №25/2/2016- 

     ოცნება 13.03.2016  


