2016 წლის IX მოწვევის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული
საქართველოს პარლამენტის წევრები
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საქართველოს პარლამენტის წევრის
გვარი, სახელი
აბუსერიძე ირაკლი
ბეგაძე გიორგი
ბეჟანიძე ლევან
ბერაია ირაკლი
ბერაია ირაკლი
ბოლქვაძე ანზორ
გაბუნია ზაზა
გაჯიევი რუსლან
გეგიძე ბიძინა
გოგიჩაიშვილი ლევან
გოგუაძე ნინო
გოცირიძე ელგუჯა
გულორდავა გოგა
დანელია ოთარ
ენუქიძე გოჩა
ვახტანგაძე მუხრან
ვოლსკი გიორგი
ზურაბიანი ცოტნე
კახაძე ვლადიმერ
თალაკვაძე არჩილ
თოთლაძე გიორგი
თოლორაია ედიშერ
კვიჟინაძე პაატა
კიკნაველიძე შალვა
კილაძე სოფიო
კობალაძე კობა
კობერიძე ლევან

საარჩევნო ოლქი
ისნის №8
რუსთავის №30
ბათუმის №69
სენაკის №63
ხობის №64
ხულოს №73
ნაძალადევის №19
მარნეულის №35
ვაკის №2
საბურთალოს №6
საბურთალოს №5
თერჯოლის №50
წალენჯიხის №67
მარტვილის №62
ამბროლაურის №58
ბათუმის №70
ჩუღურეთის №14
წყალტუბოს №57
მთაწმინდის №1
ოზურგეთის №59
ქარელის №40
ზუგდიდის №66
საჩხერის №53
ზესტაფონის №52
ნაძალადევის №17
გლდანის №20
გლდანის №22
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42.
43.
44.
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61.

კობიაშვილი ლევან
კოპაძე გიორგი
ლურსმანაშვილი კობა
მაკრახიძე იოსებ
მარგველაშვილი გენადი
მაჭარაშვილი გურამ
მახათაძე სულხან
მდინარაძე მამუკა
მეზურნიშვილი ირაკლი
მეშველიანი გოგი
მირზოევი სავალან
მიქელაძე გრიგოლ
მკოიანი ენზელ
მოსიძე გიორგი
მუჩიაშვილი რომან
მხეიძე დიმიტრი
მხეიძე პაატა
ნავერიანი თამაზ
ნაკაიძე კობა
ნაკაშიძე ილია
ნარჩემაშვილი კობა
ნაცვლიშვილი ბექა
ნოზაძე სიმონ
ოდიშარია ბექა
ოქრიაშვილი კახაბერ
პაპუაშვილი ზაზა
სამხარაული გელა
სესიაშვილი ირაკლი
სონღულაშვილი დავით
ფოფხაძე გედევან
ქვარაია მერაბ
ყაველაშვილი მიხეილ
შიოლაშვილი ირაკლი
ჩანქსელიანი გოდერძი

გლდანის №21
ახალციხის №44
ბაღდათის №51
გორის №41
ქუთაისის №47
ლაგოდეხის №26
ჭიათურა №56
საბურთალოს №4
კასპის №39
ბოლნისის №33
გარდაბნის №31
სამტრედიის №55
ახალქალაქის №46
სამგორის №11
საგარეჯოს №23
ქუთაისის №48
რუსთავის №29
მარნეულის №36
ქობულეთის №71
ხელვაჩაურის №72
ქუთაისის №49
ისნის №10
ხაშურის №43
კრწანისის №7
დმანისის №34
დიდუბის №15
ახმეტის №28
თელავის №27
გურჯაანის №24
ბორჯომის №45
ზუგდიდის №65
ნაძალადევის №18
სიღნაღის №25
თეთრიწყაროს №32

62.
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65.
66.
67.
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72.

წილოსანი ნინო
წულაია ივლიანე
ჭიჭინაძე გივი
ჭიჭინაძე დავით
ხაბარელი შოთა
ხალვაში ფატი
ხახუბია ირაკლი
ხუბულური თენგიზი
ხუნდაძე დიმიტრი
ხუციშვილი ზაზა
ჯაში მარიამ

03.09.2019

ლანჩხუთის №60
დიდუბის №16
ვანის №54
ისნის №9
სამგორის №13
ბათუმის №68
ფოთის №61
გორის №42
მცხეთის №37
ვაკის №3
სამგორის №12

