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რეგისტრირებული პრეზიდენტობის კანდიდატები
წარმომადგენლები ცესკოში

რეგისტრაციის
განკარგულების
№/თარიღი

არჩ.მონაწილ.
რიგითი №

ლევან თარხნიშვილი; ხათუნა
გოგორიშვილი

№69/2018
28/08/2018

2

პაატა მანჯგალაძე;
გიორგი ვაშაძე

№71/2018
29/08/2018

27

რატი გვამბერიძე

№73/2018
30/08/2018

28

იოსებ ლევერაშვილი; მარინე
ცუცქირიძე

№80/2018
1/09/2018

10

ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. #39 დროებით უმუშევარი

ნათია გუგნავა;
გიორგი ხაჭაპურიძე

№90/2018
08/09/2018

23

ქ. ქუთაისი, გელათის ქ. #78

თინათინ ბოკუჩავა;
ლევან ბეჟაშვილი

№91/2018
08/09/2018

5

პაატა გრიგოლია;
დავით დავითაია

№95/2018
9/09/2018

17

ანგი ხუციშვილი

№97/2018
10/09/2018

48

№

პრეზიდენტობის კანდიდატების
წარმდგენები

პრეზიდენტობის
კანდიდატი

დაბადების
თარიღი

1

პ/გ "ევროპული საქართველო - მოძრაობა
თავისუფლებისთვის"

დავით ბაქრაძე

01.07.1972

პარლამენტის წევრი (საპარლამენტო
უმცირესობის ლიდერი), პარტიის
წევრი/თავმჯდომარე

ქ. თბილისი, რეზო ჩხეიძის ქ.
#3, ბინა #29

საქართველოს პარლამენტი

2

პ/გ "სამოქალაქო პლატფორმა - ახალი
საქართველო"

ზვიადი ბაღდავაძე

22.02.1980

დროებით უმუშევარი

ქ. ქუთაისი, სულხან-საბას
გამზ. #49, ბინა #3

დროებით უმუშევარი

3

პ/გ "სამართლიანობის აღდგენის კავშირი
ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე"

მიხეილ სალუაშვილი

16.07.1958

პარტიის თავმჯდომარე

ქ. თბილისი, მუხიანის I მ/რ, მეპარტია
2 კორპ. ბინა #95

4

"საქართველოს ლეიბორისტული
პარტია"

შალვა ნათელაშვილი

17.02.1958

პარტიის წევრი/თავმჯდომარე

ქ. თბილისი, მიროტაძის ქ. #1,
ბინა #6

5

პ/გ "მოძრაობა თავისუფალი
საქართველოსთვის"

ირაკლი გორგაძე

16.03.1978

დროებით უმუშევარი

6

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

გრიგოლ ვაშაძე

19.07.1958

დროებით უმუშევარი

თანამდებობა (საქმიანობა)

საცხოვრებელი ადგილი

სამუშაო ადგილი

პარტია

დროებით უმუშევარი

7

პ/გ პარტია "საქართველო"

გიორგი ლილუაშვილი

16.11.1973

საქ. ეროვნული აკადემია-ვიცე
პრეზიდენტი; საქ. ეროვნული სამხედრო
სამედიცინო აკადემია რექტორი, პარტიის ქ. თბილისი, დოლიზის ქ.
თავმჯდომარე; გ.ლილუაშვილის ფონდის კორპ.22, ბინა#18
პრეზიდენტი; ქ. თბილისის 81-ე საჯარო
სკოლის ექიმი

8

ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფი

სალომე ზურაბიშვილი

18.03.1952

საქართველოს მე-9 მოწვევის
პარლამენტის წევრი

ქ. თბილისი, ბ. კუფტინის ქ. #5 საქართველოს პარლამენტი

9

მპგ "საქართველოს ქრისტიანკონსერვატიული პარტია"

ზვიად მეხატიშვილი

24.12.1974

პარტიის კომიტეტის წევრი

ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას მეპარტია
6 კვარტ. კორპ. 34, ბინა #16

გიორგი გორაძე;
ავთანდილ ბესელია

№102/2018
13/09/2018

13

10

პ/გ "ქრისტიან დემოკრატიული
მოძრაობა"

ვახტანგ გაბუნია

28.09.1958

პარტიის რეგიონული მდივანი

ქ. თბილისი, სულხან ცინცაძის
პარტია
#7, ბინა #18

ლაშა მახათაძე;
გრიგოლ ჯოჯუა

№104/2018
14/09/2018

4

11

პ/გ "თავისუფალი დემოკრატები"

დავით უსუფაშვილი

05.03.1968

პარტიის "შენების მოძრაობა" ლიდერი

ქ. თბილისი, ზაზა
ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ.
#20, ბინა #80

შენების მოძრაობა

ხათუნა გურჯიშვილი

№105/2018
17/09/2018

25

07.06.1975

შპს "თფ ქონსტრაქშენს" დამფუძნებელი,
დირექტორი; საქ. გოლფის ეროვნული
ფერედაციის პრეზიდენტი; საქ. მინი
გოლფის ფედერაციის პრეზიდენტი

ქ. თბილისი, ცაბაძის ქ. მე-2
კორპ. ბინა #9

შპს "თფ ქონსტრაქშენს"; საქ.
გოლფის ეროვნული
ფერედაცია; საქ. მინი
გოლფის ფედერაცია

კახა ბასილია

№106/2018
18/09/2018

49

12

ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფი

ბესარიონ თედიაშვილი

ქ. თბილისი

13

პ/გ "ახალი ქრისტიან-დემოკრატები"

ლევან ჩხეიძე

06.12.1978

შპს იურიდიული ფირმა "ჩხეიძე და
პარტნიორები" დირექტორი

ქ. თბილისი, ზღვის უბნის
დასახ. მე-11 მ/რ, მე-2 კვარტ.
კორპ. 21, ბინა #39

შპს იურიდიული ფირმა
"ჩხეიძე და პარტნიორები"

14

პ/გ "ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"
(ედპ)

ზვიად იაშვილი

10.02.1964

დროებით უმუშევარი

ქ. თბილისი, ავჭალა - 2,
ღამბაშიძის ქ. #3

15

"გირჩი"

ზურაბ ჯაფარიძე

01.01.1976

საქ. უნივერსიტეტის პროფესორი

16

"ქართველ ტრადიციონალისტთა
კავშირი"

აკაკი ასათიანი

22.10.1953

17

მპგ "საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა
და პატრიოტთა პოლიტიკური
მოძრაობა"

გელა ხუციშვილი

18

პ/გ "თავისუფალი საქართველო"

19

პოლიტიკური მოძრაობა "თავისუფლება ზვიად გამსახურდიას გზა"

ირაკლი ქართველიშვილი; ანა
შაიშმელაშვილი

№107/2018
18/09/2018

40

დროებით უმუშევარი

ზურაბ ღონღაძე

№108/2018
18/09/2018

30

ქ. თბილისი, გაბაშვილის ქ.#3

საქ. უნივერსიტეტი

იაგო ხვიჩია;
ლევან ჯგერენაია

№111/2018
19/09/2018

36

პარტიის თავმჯდომარე

ქ. თბილისი, არსენას ქ. 10/20

პარტია

გოჩა მამაცაშვილი;
გიორგი ხოკერაშვილი

№112/2018
19/09/2018

18

19.09.1954

პარტიის პოლიტიკური მდივანი

ქ. თბილისი, სარაჯიშვილის ქ.
#3, ბინა #19

პარტია

ნანა ლაღიძე;
დავით ჩიხლაძე

№113/2018
19/09/2018

35

კახა კუკავა

12.07.1976

პარტიის თავმჯდომარე

ქ. თბილისი, ნუცუბიძის
ფერდობი, მე-3 მ/რ, კვარტ. 2,
კორპ. 5, ბინა #35

პარტია

თენგიზ ომანიძე

№114/2018
19/09/2018

21

თამარ ცხორაგაული

04.11.1966

მეწარმე

ქ. თბილისი, დიღმის მასივი მეკერძო ბიზნესი
2 კვარტ. მე-4 კორპ., ბინა #55

ჟანეტა ლეჟავა

№115/2018
19/09/2018

31

ქ. თბილისი, იყალთოს ქ. #16

იოანე ანდრიაძე

№118/2018
20/09/2018

51

დავით გვარლიანი

№119/2018
20/09/2018

62

20

ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფი

გიორგი ანდრიაძე

26.06.1971

საქ. მეცნიერებათა აკადემიაქრისტიანული თეოლოგიისა და
რელიგიის ისტორიის შემსწავლელი
კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე

21

ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფი

ვლადიმერ ნონიკაშვილი

01.04.1962

შპს გამომცემლობა "პარაგრაფი"
დირექტორი

ქ. თბილისი, დიღმის მასივი მეგამომცემლობა "პარაგრაფი"
5 კვარტ. მე-4 კორპ., ბინა #3

22

ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფი

კახაბერ ჭიჭინაძე

30.01.1971

კერძო ბიზნესი

ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. #39

კერძო ბიზნესი (ფიზიკური
პირი "კახაბერ ჭიჭინაძე")

ეკატერინე სოხაძე

№120/2018
20/09/2018

58

23

"მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის"

მიხეილ ანთაძე

10.07.1956

კულტურა, პოლიტიკა

ქ. თბილისი, პეკინის გამზ. #31 კავკასიის უნივერსიტეტი ბ
პროფესორი

ლაშა გოგეშვილი;
ნიკა ნაჭყებია

№122/2018
20/09/2018

1

ოთარ მეუნარგია

24.03.1957

სატუმრო "ბოჰო ტიფლისი", IT
სპეციალისტი - ქსელის
ადმინისტრატორი

ქ. თბილისი, გაბრიელ სალოსი
სატუმრო "ბოჰო ტიფლისი"
გამზ. #156, ბინა 66

მარიანა ხორგუანი-ვუიანიჩ

№123/2018
20/09/2018

22

დროებით უმუშევარი

ქ. თბილისი, კონსტანტინე
გამსახურდიას მე-5 შესახვევი,
#1

ზაურ ნაჭყებია

№124/2018
23/09/2018

65

24 "მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს"

25

ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფი

თეიმურაზ შაშიაშვილი

01.04.1951

საქ. მეცნიერებათა აკადემიაქრისტიანული თეოლოგიისა
და რელიგიის ისტორიის
შემსწავლელი კომისია

დროებით უმუშევარი

