საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის
ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული საარჩევნო უბნები

მაჟორიტარ
ული ოლქის
№

სამოქმედო ტერიტორია

ძირითადი საოლქო
საარჩევნო კომისია

მანდატების
რაოდენობა

უბნების
რაოდენობა/ენ
ები

უბნების №,
უბნებზე ამომრჩეველთა რაოდენობა 1 მაისის
მდგომარეობით

ამომრჩეველთა
რაოდენობა
(1 მაისის
მდგომარეობით)

კახეთი

№23

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

№26

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი და
ყვარლის მუნიციპალიტეტის
ახალსოფლის, ბაღლოჯიანის, ჭიკაანის,
კუჭატანის, გავაზისა და მთისძირის
ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქები

№28

ახმეტის მუნიციპალიტეტი და თელავის
მუნიციპალიტეტის გულგულას,
ვარდისუბნის, თეთრიწყლების, იყალთოს,
ნაფარეულის, რუისპირის, სანიორეს,
ფშაველის, ყარაჯალის და ართანას
ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქები

1

№23.11.38-რაოდ:1066, №23.11.39-რაოდ:1285, №23.11.40რაოდ:894, №23.11.41-რაოდ:989, №23.11.42-რაოდ:1419,
13 უბანი
№23.11.43-რაოდ:1090, №23.11.44-რაოდ:1264, №23.11.45(ქართ-აზერბ.) რაოდ:1353, №23.11.46-რაოდ:1257, №23.11.47-რაოდ:1384,
№23.11.48-რაოდ:1348, №23.11.49-რაოდ:773, №23.11.50რაოდ:1015

15137

№15 ლაგოდეხი

1

№26.15.18-რაოდ:1542, №26.15.19-რაოდ:1237, №26.15.207 უბანი (ქართრაოდ:1575, №26.15.21-რაოდ:1388, №26.15.22-რაოდ:1353,
აზერბ.)
№26.15.35-რაოდ:881, №26.15.36-რაოდ:609

8585

№18 ახმეტა

1

4 უბანი (ქართ- №28.17.37-რაოდ:1393, №28.17.38-რაოდ:1427, №28.17.39აზერბ.)
რაოდ:1510, №28.17.54-რაოდ:1485

5815

№11 საგარეჯო

მაჟორიტარ
ული ოლქის
№

სამოქმედო ტერიტორია

ძირითადი საოლქო
საარჩევნო კომისია

მანდატების
რაოდენობა

უბნების
რაოდენობა/ენ
ები

უბნების №,
უბნებზე ამომრჩეველთა რაოდენობა 1 მაისის
მდგომარეობით

ამომრჩეველთა
რაოდენობა
(1 მაისის
მდგომარეობით)

ქვემო ქართლი

№31

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ქ.
გარდაბნის, ვახტანგისის, კალინინოს,
ლემშვენიერას, ნაზარლოს, სართიჭალის,
ქესალოს, ნორიოს და ჯანდარის
ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქები

№21 გარდაბანი

1

№31.21.01-რაოდ:1343, №31.21.02-რაოდ:1221, №31.21.03რაოდ:1364, №31.21.04-რაოდ:1188, №31.21.05-რაოდ:1309,
№31.21.06-რაოდ:1358, №31.21.07-რაოდ:1013, №31.21.08რაოდ:1359, №31.21.09-რაოდ:1095, №31.21.21-რაოდ:1491,
№31.21.22-რაოდ:667, №31.21.25-რაოდ:1221, №31.21.2625 უბანი
(ქართ-აზერბ.) რაოდ:1385, №31.21.27-რაოდ:1154, №31.21.40-რაოდ:1703,
№31.21.41-რაოდ:1468, №31.21.42-რაოდ:1416, №31.21.49რაოდ:1595, №31.21.50-რაოდ:1622, №31.21.52-რაოდ:1674,
№31.21.53-რაოდ:1498, №31.21.54-რაოდ:1481, №31.21.55რაოდ:1061, №31.21.56-რაოდ:871, №31.21.62-რაოდ:988

32545

მაჟორიტარ
ული ოლქის
№

№35
№36

სამოქმედო ტერიტორია

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ალგეთის,
კასუმლოს, სადახლოს, კაპანახჩის,
ქუთლიარის, კაჩაგანისა და ყულარის
ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქები;
მარნეულის მუნიციპალიტეტის ქ.
მარნეულის, ყიზილაჯლოს, თამარისის,
წერეთლის, დამია-გეურარხის,
შულავერის, შაუმიანის, წერაქვის,
ხოჯორნის, ახკერპისა და ოფრეთის
ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქები

ძირითადი საოლქო
საარჩევნო კომისია

№22 მარნეული

მანდატების
რაოდენობა

2

უბნების
რაოდენობა/ენ
ები

უბნების №,
უბნებზე ამომრჩეველთა რაოდენობა 1 მაისის
მდგომარეობით

ამომრჩეველთა
რაოდენობა
(1 მაისის
მდგომარეობით)

№36.22.01-რაოდ:1462, №36.22.02-რაოდ:1401, №36.22.03რაოდ:1301, №36.22.04-რაოდ:1236, №36.22.05-რაოდ:1343,
№36.22.06-რაოდ:979, №36.22.07-რაოდ:1224, №35.22.10რაოდ:1522, №35.22.11-რაოდ:1552, №35.22.12-რაოდ:1207,
№35.22.13-რაოდ:1617, №35.22.14-რაოდ:1467, №35.22.15რაოდ:1407, №36.22.18-რაოდ:1559, №36.22.19-რაოდ:711,
№35.22.22-რაოდ:1148, №35.22.23-რაოდ:1228, №35.22.24რაოდ:743, №35.22.25-რაოდ:1158, №35.22.29-რაოდ:1502,
№35.22.30-რაოდ:1402, №35.22.31-რაოდ:1503, №35.22.32რაოდ:1553, №35.22.33-რაოდ:522, №35.22.34-რაოდ:1030,
№35.22.35-რაოდ:1184, №35.22.36-რაოდ:1233, №35.22.37რაოდ:1494, №35.22.38-რაოდ:1162, №35.22.39-რაოდ:939,
№35.22.40-რაოდ:1320, №35.22.41-რაოდ:1515, №35.22.42რაოდ:1299, №35.22.43-რაოდ:1223, №35.22.44-რაოდ:1437,
72 უბანი
№35.22.45-რაოდ:353, №35.22.46-რაოდ:961, №35.22.47(ქართ-აზერბ.)
რაოდ:1044, №36.22.48-რაოდ:1436, №36.22.49-რაოდ:1493,
№36.22.50-რაოდ:1452, №35.22.51-რაოდ:995, №35.22.52რაოდ:1231, №35.22.53-რაოდ:1028, №36.22.55-რაოდ:1534,
№36.22.56-რაოდ:1320, №36.22.57-რაოდ:942, №36.22.58რაოდ:1403, №36.22.59-რაოდ:1179, №36.22.64-რაოდ:937,
№36.22.65-რაოდ:1643, №36.22.66-რაოდ:1425, №36.22.67რაოდ:1270, №36.22.68-რაოდ:1029, №36.22.69-რაოდ:1411,
№35.22.72-რაოდ:1259, №35.22.73-რაოდ:833, №36.22.74რაოდ:572, №36.22.75-რაოდ:500, №35.22.76-რაოდ:1187,
№35.22.77-რაოდ:1056, №35.22.79-რაოდ:1524, №35.22.80რაოდ:819, №35.22.81-რაოდ:1059, №35.22.82-რაოდ:1196,
№36.22.83-რაოდ:1220, №36.22.84-რაოდ:947, №36.22.85რაოდ:1059, №36.22.86-რაოდ:700, №35.22.88-რაოდ:1226,
№36.22.89-რაოდ:941, №35.22.90-რაოდ:813

85580

№36.22.08-რაოდ:840, №36.22.16-რაოდ:518, №36.22.178 უბანი (ქართ- რაოდ:202, №36.22.20-რაოდ:262, №35.22.54-რაოდ:874,
სომხ.)
№36.22.61-რაოდ:621, №36.22.63-რაოდ:182, №36.22.71რაოდ:1101

4600

4 უბანი (ქართ- №36.22.09-რაოდ:1160, №36.22.28-რაოდ:325, №36.22.62სომხ-აზერბ.) რაოდ:554, №36.22.78-რაოდ:1271

3310

მაჟორიტარ
ული ოლქის
№

№33

№34

სამოქმედო ტერიტორია

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, (გარდა
კაზრეთის ადგილობრივი
მაჟორიტარული ოლქისა)

წალკისა და დმანისის
მუნიციპალიტეტები და ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის კაზრეთის
ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქი

ძირითადი საოლქო
საარჩევნო კომისია

№23 ბოლნისი

მანდატების
რაოდენობა

1

№24 დმანისი

1

უბნების
რაოდენობა/ენ
ები

უბნების №,
უბნებზე ამომრჩეველთა რაოდენობა 1 მაისის
მდგომარეობით

ამომრჩეველთა
რაოდენობა
(1 მაისის
მდგომარეობით)

№33.23.09-რაოდ:715, №33.23.10-რაოდ:864, №33.23.15რაოდ:816, №33.23.16-რაოდ:205, №33.23.17-რაოდ:554,
№33.23.18-რაოდ:710, №33.23.19-რაოდ:123, №33.23.20რაოდ:1365, №33.23.21-რაოდ:578, №33.23.23-რაოდ:444,
№33.23.24-რაოდ:312, №33.23.25-რაოდ:250, №33.23.26რაოდ:1353, №33.23.27-რაოდ:1311, №33.23.28-რაოდ:263,
№33.23.29-რაოდ:329, №33.23.30-რაოდ:1045, №33.23.31რაოდ:925, №33.23.32-რაოდ:615, №33.23.33-რაოდ:773,
42 უბანი
№33.23.34-რაოდ:1414, №33.23.35-რაოდ:1231, №33.23.36(ქართ-აზერბ.)
რაოდ:1184, №33.23.37-რაოდ:639, №33.23.38-რაოდ:1095,
№33.23.39-რაოდ:177, №33.23.40-რაოდ:1219, №33.23.42რაოდ:464, №33.23.45-რაოდ:469, №33.23.46-რაოდ:496,
№33.23.47-რაოდ:1400, №33.23.48-რაოდ:1345, №33.23.49რაოდ:1347, №33.23.50-რაოდ:1331, №33.23.51-რაოდ:1360,
№33.23.53-რაოდ:1823, №33.23.54-რაოდ:1065, №33.23.55რაოდ:1289, №33.23.56-რაოდ:1403, №33.23.59-რაოდ:692,
№33.23.60-რაოდ:1091, №33.23.62-რაოდ:1080

37164

2 უბანი (ქართ№33.23.22-რაოდ:1424, №33.23.58-რაოდ:294
სომხ.)

1718

№34.24.03-რაოდ:598, №34.24.04-რაოდ:1364, №34.24.05რაოდ:702, №34.24.06-რაოდ:103, №34.24.07-რაოდ:527,
№34.24.10-რაოდ:447, №34.24.14-რაოდ:286, №34.24.15რაოდ:212, №34.24.19-რაოდ:426, №34.24.20-რაოდ:418,
№34.24.21-რაოდ:346, №34.24.22-რაოდ:1080, №34.24.23რაოდ:91, №34.24.24-რაოდ:695, №34.24.25-რაოდ:298,
32 უბანი
№34.24.26-რაოდ:376, №34.24.28-რაოდ:414, №34.24.29(ქართ-აზერბ.)
რაოდ:658, №34.24.30-რაოდ:147, №34.24.31-რაოდ:303,
№34.24.36-რაოდ:252, №34.24.37-რაოდ:244, №34.24.38რაოდ:479, №34.24.39-რაოდ:672, №34.24.40-რაოდ:178,
№34.24.42-რაოდ:258, №34.24.43-რაოდ:1045, №34.24.44რაოდ:281, №34.24.45-რაოდ:301, №34.24.46-რაოდ:477,
№34.24.47-რაოდ:351, №34.24.50-რაოდ:807

14836

მაჟორიტარ
ული ოლქის
№

სამოქმედო ტერიტორია

ძირითადი საოლქო
საარჩევნო კომისია

მანდატების
რაოდენობა

უბნების
რაოდენობა/ენ
ები

უბნების №,
უბნებზე ამომრჩეველთა რაოდენობა 1 მაისის
მდგომარეობით

3 უბანი (ქართ- №34.25.20-რაოდ:671, №34.25.21-რაოდ:259, №34.25.22აზერბ.)
რაოდ:327

№34

წალკისა და დმანისის
მუნიციპალიტეტები და ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის კაზრეთის
ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქი

№25 წალკა
(დამხმარე)

13 უბანი
(ქართ-სომხ.)

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი და
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კუმისის,
თელეთის, კრწანისის, ახალი სამგორის,
გამარჯვების, აღთაკლიას, ყარათაკლიას,
ყარაჯალარის და ახალი სოფლის
ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქები
№26 თეთრიწყარო

№32

№34.25.10-რაოდ:252, №34.25.25-რაოდ:496, №34.25.27რაოდ:834, №34.25.28-რაოდ:346, №34.25.31-რაოდ:496,
№34.25.34-რაოდ:1034, №34.25.35-რაოდ:461, №34.25.36რაოდ:304, №34.25.39-რაოდ:884, №34.25.42-რაოდ:478,
№34.25.43-რაოდ:296, №34.25.44-რაოდ:60, №34.25.45რაოდ:296

ამომრჩეველთა
რაოდენობა
(1 მაისის
მდგომარეობით)

1257

6237

№32.26.23-რაოდ:795, №32.26.31-რაოდ:144, №32.21.109 უბანი (ქართ- რაოდ:1208, №32.21.11-რაოდ:1271, №32.21.12-რაოდ:724,
აზერბ.)
№32.21.58-რაოდ:1601, №32.21.59-რაოდ:1763, №32.21.60რაოდ:887, №32.21.61-რაოდ:1049

9442

3 უბანი (ქართ- №32.26.25-რაოდ:90, №32.26.27-რაოდ:359, №32.26.28სომხ.)
რაოდ:126

575

1

სამცხე ჯავახეთი
№44

ქ. ახალციხის, ახალციხისა და ადიგენის
მუნიციპალიტეტები

№37 ახალციხე

1

№44.37.17-რაოდ:1015, №44.37.18-რაოდ:1115, №44.37.198 უბანი (ქართ- რაოდ:441, №44.37.21-რაოდ:1119, №44.37.24-რაოდ:834,
სომხ.)
№44.37.25-რაოდ:574, №44.37.26-რაოდ:438, №44.37.27რაოდ:1205

6741

მაჟორიტარ
ული ოლქის
№

№46

სამოქმედო ტერიტორია

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი და
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, გარდა
აზავრეთის, კოჩიოს, პტენას, ბარალეთისა
და ჩუნჩხას ადგილობრივი
მაჟორიტარული ოლქებისა

ძირითადი საოლქო
საარჩევნო კომისია

მანდატების
რაოდენობა

№40 ახალქალაქი

უბნების
რაოდენობა/ენ
ები

№46

№41 ნინოწმინდა
(დამხმარე)

ამომრჩეველთა
რაოდენობა
(1 მაისის
მდგომარეობით)

48 უბანი
(ქართ-სომხ.)

№46.40.01-რაოდ:1488, №46.40.02-რაოდ:1432, №46.40.03რაოდ:1262, №46.40.04-რაოდ:781, №46.40.09-რაოდ:614,
№46.40.10-რაოდ:467, №46.40.11-რაოდ:345, №46.40.12რაოდ:699, №46.40.13-რაოდ:650, №46.40.14-რაოდ:458,
№46.40.15-რაოდ:412, №46.40.16-რაოდ:153, №46.40.24რაოდ:648, №46.40.25-რაოდ:1344, №46.40.26-რაოდ:448,
№46.40.27-რაოდ:303, №46.40.28-რაოდ:395, №46.40.29რაოდ:427, №46.40.30-რაოდ:428, №46.40.31-რაოდ:769,
№46.40.32-რაოდ:577, №46.40.33-რაოდ:120, №46.40.34რაოდ:1169, №46.40.35-რაოდ:989, №46.40.36-რაოდ:410,
№46.40.37-რაოდ:765, №46.40.38-რაოდ:127, №46.40.39რაოდ:68, №46.40.40-რაოდ:616, №46.40.41-რაოდ:54,
№46.40.49-რაოდ:818, №46.40.50-რაოდ:302, №46.40.52რაოდ:142, №46.40.55-რაოდ:640, №46.40.56-რაოდ:647,
№46.40.57-რაოდ:125, №46.40.58-რაოდ:90, №46.40.59რაოდ:756, №46.40.61-რაოდ:384, №46.40.62-რაოდ:1051,
№46.40.63-რაოდ:554, №46.40.64-რაოდ:681, №46.40.65რაოდ:387, №46.40.66-რაოდ:604, №46.40.67-რაოდ:1006,
№46.40.68-რაოდ:1247, №46.40.69-რაოდ:693, №46.40.70რაოდ:858

29403

36 უბანი
(ქართ-სომხ.)

№46.41.01-რაოდ:1384, №46.41.02-რაოდ:1600, №46.41.03რაოდ:1309, №46.41.04-რაოდ:1566, №46.41.05-რაოდ:972,
№46.41.06-რაოდ:61, №46.41.07-რაოდ:818, №46.41.08რაოდ:419, №46.41.09-რაოდ:922, №46.41.10-რაოდ:402,
№46.41.11-რაოდ:482, №46.41.12-რაოდ:632, №46.41.13რაოდ:126, №46.41.14-რაოდ:318, №46.41.15-რაოდ:56,
№46.41.16-რაოდ:206, №46.41.17-რაოდ:104, №46.41.18რაოდ:1101, №46.41.19-რაოდ:465, №46.41.20-რაოდ:211,
№46.41.21-რაოდ:800, №46.41.22-რაოდ:377, №46.41.23რაოდ:229, №46.41.24-რაოდ:238, №46.41.25-რაოდ:1331,
№46.41.26-რაოდ:723, №46.41.27-რაოდ:563, №46.41.28რაოდ:353, №46.41.29-რაოდ:146, №46.41.30-რაოდ:219,
№46.41.31-რაოდ:55, №46.41.32-რაოდ:1227, №46.41.33რაოდ:57, №46.41.34-რაოდ:733, №46.41.35-რაოდ:720,
№46.41.36-რაოდ:77

21002

1

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი და
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, გარდა
აზავრეთის, კოჩიოს, პტენას, ბარალეთისა
და ჩუნჩხას ადგილობრივი
მაჟორიტარული ოლქებისა

უბნების №,
უბნებზე ამომრჩეველთა რაოდენობა 1 მაისის
მდგომარეობით

მაჟორიტარ
ული ოლქის
№

№45

სამოქმედო ტერიტორია

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი, ასპინძის
მუნიციპალიტეტი და ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტის აზავრეთის, კოჩიოს,
პტენის, ბარალეთისა და ჩუნჩხის
ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქები

ძირითადი საოლქო
საარჩევნო კომისია

№36 ბორჯომი

მანდატების
რაოდენობა

1

უბნების
რაოდენობა/ენ
ები

15 უბანი
(ქართ-სომხ.)

უბნების №,
უბნებზე ამომრჩეველთა რაოდენობა 1 მაისის
მდგომარეობით

№45.40.05-რაოდ:962, №45.40.06-რაოდ:436, №45.40.07რაოდ:415, №45.40.08-რაოდ:290, №45.40.17-რაოდ:672,
№45.40.18-რაოდ:829, №45.40.19-რაოდ:704, №45.40.20რაოდ:306, №45.40.21-რაოდ:266, №45.40.43-რაოდ:374,
№45.40.44-რაოდ:449, №45.40.45-რაოდ:400, №45.40.46რაოდ:727, №45.40.47-რაოდ:168, №45.40.48-რაოდ:103

ამომრჩეველთა
რაოდენობა
(1 მაისის
მდგომარეობით)

7101

