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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მდივნის 
 

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 11 

 
27 სექტემბერი 2012 წელი                                           ქ. ბათუმი 

 

ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის 

დამკვირვებელთა რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

  

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების 

შესახებ“  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის მე-16  მუხლის მე-4 

პუნქტის „გ“  ქვეპუნქტის,  46-ე მუხლის მე-3  პუნქტის,  47-ე მუხლის მე-9 

პუნქტის, 73-ე მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, ვადგენ: 

 

1.  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2012  წლის 

1 ოქტომბრის არჩევნებისათვის რეგისტრაციაში გატარდეს ადგილობრივ 

დამკვირვებლებად და მიენიჭოს დამკვირვებლის სტატუსი, აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ ყველა დონის 

ნებისმიერ საარჩევნო კომისიაში, ადგილობრივი დამკვირვებელი 

ორგანიზაციის ,,მოდუს ვივენდი“ შემდგ დამკვირვებლებს: 

 

1. ნუგზარ ფალავანდიშვილი;  

2. გიორგი გოგრაჭაძე;  

3. რევაზ ჭურკვეიძე; 

4. ლაშა დავითაძე; 

5. მამუკა დავითაძე; 

6. გიორგი უსტალიშვილი; 

7. რომან დუმბაძე; 

8. ჯემალ გორჯელაძე; 

9.  გურამ გორჯელაძე; 

10. მალხაზ ხალვაში; 

11. ედუარდ ჯაფარიძე; 

12. ოთარ ბერიძე; 

13. სტეფანე მარტიროსიანი; 
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14. ზურაბ  ამბროლაძე; 

15. კობა ჯინჭარაძე; 

16. არჩილ ინაიშვილი; 

17. ბადრი ხახუტაიშვილი; 

18. არჩილ გვიანიძე; 

19. ნუკრი აბაშიძე; 

20. სულხან ჯინჭარაძე; 

21. ზვიად ჯაფარიძე; 

22. შუქრი კახიძე; 

23. რობერტ მიქელაძე; 

24. ნუგზარ ყურშუბაძე; 

25. ავთანდილ წულუკიძე; 

26. ნუგზარ კაკალაძე; 

27. ზვიად შავიშვილი; 

28. ელგუჯა გოგმაჩაძე; 

29. მერაბ ნოღაიდელი; 

30. კახაბერ კაკალაძე; 

31. ვალერიან ლორთქიფანიძე; 

32. ომარ კაკალაძე; 

33. გიორგი კაკალაძე; 

34. ნინელი კვირკველია; 

35. ჯემალ ვერულიძე; 

36. ჯემალ კაკალაძე; 

37. ნოდარ გოგიტიძე; 

38. მაია ზოიძე; 

39. რუსლან სურმანიძე; 

40. ლევან მოწყობილი; 

41. დავით კილაძე; 

42. ბადრი ანთაძე; 

43. გივი კალანდარიშვილი; 

44. არჩილ  ცენტერაძე; 

45. ნატალია მუმლაძე; 

46. ბესიკ ტარიელაძე; 

47. ვახტანგ ნემსაძე; 

48. როინ გოგიტიძე; 

49. ჯაბა სტამბოლიშვილი; 

50. გოჩა როყვა; 

51. გულნარა ბასილაძე; 

52. ზაზა ნემსაძე; 
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53. შალვა ლაშქარაშვილი; 

54. როსტომ ბარამიძე; 

55. ოლეგ მემარნე; 

56. ზურაბ ქარცივაძე; 

57. ავთანდილ ქათამაძე; 

58. ვიტალი რომანაძე; 

59. ავთანდილ მჟავანაძე; 

60. ნუკრი ბეჟანიძე; 

61. ზვიად ფალავანდიშვილი; 

62. ნაზიბროლა პირველი; 

63. მაყვალა ცენტერაძე; 

64. ლეილა სარჯველაძე; 

65. მამუკა მიქელაძე; 

66. გიზო გოგიტიძე; 

67. ნატო ქათამაძე; 

68. ივერი გუგუნავა; 

69. თემურ დავითაძე; 

70. ლევან ლაზიშვილი; 

71. მანუჩარ ოქროპირიძე; 

72. ჯუმბერ შავიშვილი; 

73. თენგიზ ცეცხლაძე; 

74. გია ხარაზი; 

75. ავთანდილ მიქელაძე; 

76. თამაზ დუმბაძე; 

77. გენადი კირჩხელი; 

78. თენგიზ მჟავანაძე; 

79. ანზორ დუმბაძე; 

80. სულხან გორჯელაძე; 

81. სულიკო ბეჟანიძე; 

82. რუსლან ანთაძე; 

83. დავით ბერაძე; 

84. ჯუმბერ მიქელაძე; 

85. სოსო ქათამაძე; 

86. გია გოგიტიძე; 

87. ჯემალ ტაკიძე; 

88. გიგლა თხილაიშვილი; 

89. ხათუნა დუმბაძე; 

90. მაია დუმბაძე; 

91. რუსლან დუმბაძე; 
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92. ლია გაბელაია; 

93. ლალი გერგაია; 

94. ლალი დაგარგულია; 

95. ნათია სულავა; 

96. ლელა კონცელიძე; 

97. ნონა დუმბაძე; 

98. ბადრი ბერიძე; 

99. მარინე ბედინაძე–აბაშიძე; 

100. თეიმურაზ მხეიძე; 

101. დავით ჯაფარიძე; 

102. ნინო გაბაიძე; 

103. დალი ჭანიძე; 

104. მალხაზ ხოფერია; 

105. სულიკო ბერიძე; 

106. სილოვან ბერიძე; 

107. დავით ქარცივაძე; 

108. დავით გაბაიძე; 

109. თეიმურაზ ყურაშვილი;  

110. დავით ჯაფარიძე; 

111. ოლეგ არველაძე; 

112. მერაბ წილოსანი; 

113. ჯუმბერ კობალაძე; 

114. დავით დუმბაძე; 

115. ნუგზარ დუმბაძე; 

116. თენგიზ ართილაყვა; 

117. გიორგი ბერიძე ; 

118. თამაზ სალუქვაძე; 

119. ლაშა ჩავლეიშვილი; 

120. ილია ძნელაძე; 

121. რომან ბოლქვაძე; 

122. ჯამბულ კურცხალიძე; 

123. ანზორ დუმბაძე; 

124. ავთანდილ ბურკაძე; 

125. ოთარ გურგენაძე; 

126. ანზორ ფასანიძე; 

127. თეიმურაზ ბასილაძე; 

128. გელა ღოღობერიძე; 

129. ლაშა სირაბიძე; 

130. რამაზ ბოლქვაძე; 
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131. მერაბ შავაძე; 

132. ბიძინა დუმბაძე; 

133. ოთარ დიასამიძე; 

134. კობა ჯაბუა; 

135. ედუარდ ფუტკარაძე; 

136. ვლადიმერ ჭყონია; 

137. იოსებ შერვაშიძე; 

138. აკაკი გვიანიძე; 

139. მერაბ ნაგერვაძე; 

140. ირაკლი ჭეიშვილი; 

141. ერეკლე  დუმბაძე; 

142. ცისანა დოლიძე; 

143. თეონა თევზაძე; 

144. თამარ ბერიძე; 

145. მამუკა ქარცივაძე; 

146. თალიკო დავითაძე; 

147. გიორგი ფუტკარაძე; 

148. შორენა ჭაღალიძე; 

149. თორნიკე მჟავანაძე; 

150. დავით მიქელაძე; 

151. ნანა საფარიძე; 

152. რამაზ თავდგირიძე; 

153. სოფიო სურმანიძე;  

154. თამარ ტუღუში;  

155. ლეილა ტუღუში;  

156. მურად მჭედლიშვილი;  

157. ტარიელ ჯაში;  

158. ნინო ბოლქვაძე;  

159. ნინო გადინიანი;  

160. ნათელა ყურშუბაძე;  

161. შოთა აბაშიძე;  

162. ზაზა ცერცვაძე;  

163. ზებურ დეკანაძე;  

164. თემურ მიქელაძე;  

165. თემური დიდმანიძე;  

166. მუხრან სვიანაძე;  

167. მალხაზ კოპლატაძე;  

168. რამაზ თებიძე;  

169. კახაბერ ფუტკარაძე;  
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170. სულიკო მიქელაძე; 

171. ნოდარ ბოლქვაძე;  

172. ასმათ ირემაძე;  

173. დავით ღოღობერიძე;  

174. ინეზა ბოლქვაძე;  

175. მარიამ ღოღობერიძე;  

176. ინეზა მხეიძე;  

177. ნუნუ შოთაძე;  

178. თამილა ხალვაში;  

179. ნონა ჩამბა;  

180. თემურ ბერიძე;  

181. დონარი კაკაბაძე;  

182. დავით მემიშიში;   

183. ისმაილ თევთიძე; 

184. ნინო მამულაძე;  

185. ირაკლი დუმბაძე;  

186. დავით ყიფშიძე;  

187. ვლასი ხიტირი;  

188. მარიამ ქაჯაია. 

 

2.  ეს განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო 

სასამართლოში (მის: ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. #30) მისი 

მიღებიდან  2 (ორი) კალენდარული დღის ვადაში. 
 

3.   ეს განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 
 

 

კომისიის მდივანი                                               ქეთევან  ჯიქია 

 

 

 

 

 

 

 


