
უბანი N56 გამარჯვების საარჩევნო უბანი 

ირინე ნუცუბიძე გამსახურდიას 40 

გარდაცვლილია 7-8 წლის 

 

ეთერი სიმსივე 

ზურა კლდიაშვილი 

 თამარ ტუსკაძე 

თამაზი წყალობაძე 

გივი მამაგეიშვილი 

ნათელა კეთილაძე 

 ირმა შველიძე 

ვაჟა კვატაშიძე  ბუხაიძის მე-2 მიკრო რაიონი 25 ბ45  

ენდი ჯანაძე , აბაშიძის გამზირი 5/19  

გრიოლ დათაშვილი   შარტავას 2 ბ29 

ვარდო კანდელაკი  შარტავას 2 ბ60 

არჩილ ქუთათელაძე  შარტავას 2/37 ბ22 

ნანული ობოლაძე   შარტავას 2/37 ბ25 

ელენა ბუტოვა    შარტავას 2/36 ბ16 



ელგუჯ ტონია  ბუხაიძის მე-2 მიკ 22/67 

გოგოლა ბზიკაძე  ბუხაიძის მე-2 მიკ. 33/54 

მერი ბანძელაძე   ბუხაიძის მე-2 მიკრო 30/44 

კობა სოხაძე    ჭავჭავაძის 48 ბ15 

ზაზა ბოდოკია  ჭავჭავაძის 48 ბ160 

დიმიტრი გელაშვილი  ბუხაიძის მე-2 მიკრო 24 ბ34 

რიმა სენიონოვა   ბუხაიძის მე-2 შეს 9 13/14 

ნოდარ ნემსაძე  ბუხაიძის მე2 შეს 3 ოთახი 42 

გურეშიძე ჯუმბერი  ბუხაიძის მე2 შეს 

 

 

 

 

 

 

 

 



უბანი N32 

ბანძელაძე მაიზერი   ლესელიძის მე-3 ჩიხი N6 

მამედოვი ხანზად    ლესელიძის მე-3 ჩიხი N7         

აბაშიძე ციალა   ჯანელიძის მე-7 შეს. N24 

ტყეშელაშვილი ნაილი  ცაცხვების N41 

    

უბანი N37 

ყიფიანი ცისანა-ვ.ფშაველას IV შეს. N29 

კოტიადი ლიანა-ძნელაძის II შეს. N5 

ხაჭაპურიძე ისაკი-ძნელაძის N5 

გიგანი თამარი-ძნელაძის N11 

ლომთაძე ლამარა-ძნელაძის IV ჩიხი N5 

გოქაძე ლოლა-გორკის N46 

ხონელიძე ტარიელი-რობაქიძის ქ. N6 

   

უბანი N41 

ესაიშვილი ოთარი-სარაჯიშვილის N53 

თავბერიძე სულიკო-სარაჯიშვილის N53 

ჩაგუნავა ოთარი-ტაბიძის N67 



ეფრემიძე ნელი-ტაბიძის N67 

ჭოლაძე ნანული-იოსელიანი N26 

ტურაბელიძე ანგელინა-ო.ჩეჩელაშვილის I შეს. N20 

ფხაკაძე ჭიჭიკო-ზ.მალანიას ქ. N22 

კვინიკაძე ნაზიკო-ო.ჩეჩელაშვილის I შეს. N5 

ზვიადაძე ლია-ო.ჩეჩელაშვილის N13 

ბერძენაძე გულნარა-ჩეჩელაშვილის N53  

 

უბანი N42 

ახვლედიანი ნანუშა-ბარათაშვილის N52ბ 

ფხაკაძე ლეილა-ბარათაშვილის N53 

შიშინაშვილი კობა-რუსთაველის N95ბ-40 

მამაგეიშვილი ალექსი-რუსთაველის N95ბ-50 

ჩოგოვაძე თამაზი-ბარათაშვილის N86 

ხარაბაძე რამაზი-ბარათაშვილის N92 

ჭოლოკავა ელისო-გველესიანის N35 

მარდალეიშვილი სარდიონი-გველესიანის N89 

მაღლაკელიძე რაული-ბესიკის ქ. N27 

 



უბანი N43 

ბიბიჩაძე მამუკა-რუსთაველის N92/22 

მიხელიძე ქეთევანი-იოანე პეტრიწის N21 

კინწურაშვილი ნოდარი-გრიბოედოვის N42 

კანთელაძე ვაჟა-ნიკოლაძის N15 

ობოლაძე იაშა-ბარნოვის 2ა 

ალავიძე ოთარი-ნიკოლაძის N42 

კოღუაშვილი ეთერი-ნიკოლაძის N48 

შვანგირაძე ნოდარი-რუსთაველის N96/26 

შალამბერიძე ეთერი-რუსთაველის N96/43 

ფურცხვანიძე თამარი-რუსთაველის N96/19  

 

უბანი N44 

ჩხენკელი ნათელა-ჯავახიშვილის 2 N28 

თათელიშვილი მურადი-ჯავახიშვილის 2 N31 

მარჯანიშვილი ევგენია-რუსთაველის 114 N4 

სამხარაძე დავითი-ჯავახიშვილის 2 N21 

შერვაშიძე ბორისი-ჯავახიშვილის 14 N20 

ბალანჩივაძე ნოდარი-ჯავახიშვილის 14 N17 



ბუაძე ეთერი-ჯავახიშვილის 4ა 

ხაჭაპურიძე კობა-ბარნოვის N56 

კინწურაშვილი დავითი-ბარნოვის N61 

 

უბანი N47 

კუხიანიძე მარინა-ჯავახიშვილის I შეს. N19ბ 22 

ბეჟანიძე რამაზი-ჯავახიშვილის N21ბ 3 

კვარაცხელია კარლო-ჯავახიშვილის ქ.N51ბ 27 

ბუაძე ტატიანა-ჯავახიშვილის ქ.N51ბ 24 

სულაბერიძე თამაზი-ჯავახიშვილის Iშეს. N13ბ 30 

ერემეიშვილი მურმანი-ჯავახიშვილის ქ.N49ბ 20 

მაღლაკელიძე თამაზი-ჯავახიშვილის ქ.N49ბ 29 

ნარსეკოვი გარიკი-ჯავახიშვილის ქ.N49ბ 34 

ასათიანი ლენა-ჯავახიშვილის ქ.N49ბ 45 

კოლიუს ლენა-ჯავახიშვილის I შეს.N15ბ 30 

ნემსიწვერიძე მერი-ჯავახიშვილის I შეს.N22ბ 29 

კიკვიძე მარიამი-ჯავახიშვილის I შეს.N22ბ 48 

 

     



უბანი N48 

კეზევაძე შიო-აღმაშენებლის N138 ბინა 2 

მხეიძე მაყვალა-აღმაშენებლის N138 ბინა 51 

ჭანკვეტაძე ბიჭიკო-აღმაშენებლის N140 ბინა 62 

 

უბანი N49 

გუგუციძე ვენერა-დ.ჭონქაძის N11 

შარაშენიძე ზენიკო-ბუხაიძის N5ბ 13 

ქარქაშაძე ბარბარე-ბუხაიძის N3ბ 70 

ლორთქიფანიძე თეიმურაზი-ივ.ჯავახიშვილის N16ბ 26 

ლორთქიფანიძე ლევანი-ივ.ჯავახიშვილის N16ბ 26 

ციციაშვილი ედიკო-ივ.ჯავახიშვილის N18ბ 32 

ლაღაძე შურა-ივ.ჯავახიშვილის N20ბ 2 

გიორხელიძე შოთა-ჭონქაძის ქ.N3 

ქარჩხაძე ზურაბი-ბუხაიძის N5ბ 52 

 

უბანი N116 

წიქორიძე ნათია-ასათიანის N94ბ 

კვიცარიძე თემური-ასაიანის N74 



გიგიაძე მედეა-ასათიანის მე-6 ჩიხი N23 

კირთაძე ნანული-ჭუმბერიძის N85 

ტყეშელაშვილი სერგო-ქუთათელის N23 

რევიშვილი ნელი-ქუთათელის N5 

გიორგაძე ოთარი-ქანთარიას ქ. 

ხაცავა ჟუჟუნა-ქანთარიას N29 

გაბუნია ნოდარი-ქუთათელის N10 

 

უბანი N117 

ასათიანი დარეჯანი-ასთიანის N147ბ 9 

წივწივაძე ვალენტინა-ასათიანის N149ბ 5 

კინწურაშვილი თეიმურაზი-ასათიანია N119-6ბ 

ჯავახიშვილი იასონი-რესპუბლიკის N15 

ბიბიჩაძე ლიანა-რესპუბლიკის N4 

ონაშვილი გურგენი-ასათიანის N119ბ 4 

ცირეკიძე ნოდარი-ასათიანის N119ბ 7 

ტალაბაძე ელგუჯა-ასათიანის N119ბ 6 

ლაშქარეიშვილი ბადრი-ასათიანის N119/6 

 



უბანი N53 

ვაჟა კიკვაძე  ბუხაიძის 6/21 

 

 

უბანი N115 

მინდიაშვილი ვაჟა                  ი. ჭავჭავაძის N2/20 

გვიმრაძე ნატალია                 ი.ჭავჭავაძის 1ბ/57 

ვერულაშვილი რომანი           ი.ჭავჭავაძის 3ა/5  

შათირიშვილი თამაზი             ი.ჭავჭავაძის 3ა/36 

ბაბუროვი კონსტანტინე           ი.ჭავჭავაძის 3ბ/52 

რუხაძე გივი                                ი.ჭავჭავაძის 6/24 

მექოშვილი შოთა                      ი.ჭავჭავაძის 6/43 

 

 

 

 

 

 



 

უბანი N126 

 

შოთა შალიკიანი                        ნარსიას 5 

თალიკო  ნიქაბერიძე               ნარსიას 11 

სერაფიონ გაბუნია                    გ. ბრწყინვალის  91 

ლამარა  თევდორაძე                მესხიშვილის  33 

გულნარა  ბაზაძე                       მესხიშვილის 33 

 თინა  ფანცხავა                          მესხიშვილის 41 

 


