CEC results 2016-10-09 15:18 (CET+4)
1 „პაატა ბურჭულაძე - სახელმწიფო
ხალხისთვის”
2 პროგრესულ-დემოკრატიული მოძრაობა
(„თქვენგან, თქვენთვის, თქვენთან ერთად!”)
3 „ნინო ბურჯანაძე - დემოკრატიული
მოძრაობა”
4 „ჯონდი ბაღათურია - ქართული დასი”
5 „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
6 „უსუფაშვილი - რესპუბლიკელები”
7 „თამაზ მეჭიაური ერთიანი
საქართველოსთვის”

50349 (3.48 %)
904 (0.06 %)
51058 (3.53 %)
2260 (0.16 %)
383053 (26.46 %)
22497 (1.55 %)
2416 (0.17 %)

8 „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი,
გაერთიანებული ოპოზიცია”
10 „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს
ლეიბორისტული პარტია”
11 „სახალხო ხელისუფლება”

72412 (5 %)

45143 (3.12 %)
785 (0.05 %)

12 „საქართველოს კომუნისტური პარტია სტალინელები” (ივანე წიკლაური)

1473 (0.1 %)

14 „დავით თევზაძე - საქართველოს
მშვიდობისათვის”

3197 (0.22 %)

15 „მშრომელთა სოციალისტური პარტია”

556 (0.04 %)

16 „საქართველოს ერთიანი კომუნისტური
პარტია”

1205 (0.08 %)

17 „საქართველო”

1307 (0.09 %)

18 „ქართული იდეა”

2431 (0.17 %)

19 „თოფაძე - მრეწველები, ჩვენი სამშობლო”
1

11661 (0.81 %)

22 მერაბ კოსტავას საზოგადოება

773 (0.05 %)

23 „ჩვენები - სახალხო პარტია”

1268 (0.09 %)

25 „კახა ძაგანია, სოსო შატბერაშვილი, პაატა
ჯიბლაძე, არჩილ ბენიძე - მემარცხენე
ალიანსი”

607 (0.04 %)

26 ეროვნული ფორუმი

10477 (0.72 %)

27 „ირაკლი ალასანია - თავისუფალი
დემოკრატები”

66243 (4.58 %)

28 „ზვიადის გზა - უფლის სახელით”

1263 (0.09 %)

30 „ჩვენი საქართველო” (ბადრი
პატარკაციშვილის საარჩევნო შტაბი)

1251 (0.09 %)

41 „ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველო”

713296 (49.26 %)

CEC results 2016-10-10 13:42 (CET+4)
1 „პაატა ბურჭულაძე - სახელმწიფო
ხალხისთვის”
2 პროგრესულ-დემოკრატიული მოძრაობა
(„თქვენგან, თქვენთვის, თქვენთან ერთად!”)
3 „ნინო ბურჯანაძე - დემოკრატიული
მოძრაობა”
4 „ჯონდი ბაღათურია - ქართული დასი”
5 „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
6 „უსუფაშვილი - რესპუბლიკელები”
7 „თამაზ მეჭიაური ერთიანი
საქართველოსთვის”

60784 (3.45 %)
1092 (0.06 %)
62322 (3.54 %)
2236 (0.13 %)
478417 (27.14 %)
27394 (1.55 %)
2828 (0.16 %)

8 „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი,
გაერთიანებული ოპოზიცია”
10 „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს
ლეიბორისტული პარტია”

2

88032 (5 %)

55201 (3.13 %)

11 „სახალხო ხელისუფლება”

915 (0.05 %)

12 „საქართველოს კომუნისტური პარტია სტალინელები” (ივანე წიკლაური)

1778 (0.1 %)

14 „დავით თევზაძე - საქართველოს
მშვიდობისათვის”

3825 (0.22 %)

15 „მშრომელთა სოციალისტური პარტია”

711 (0.04 %)

16 „საქართველოს ერთიანი კომუნისტური
პარტია”

1472 (0.08 %)

17 „საქართველო”

1547 (0.09 %)

18 „ქართული იდეა”

2974 (0.17 %)

19 „თოფაძე - მრეწველები, ჩვენი სამშობლო”
22 მერაბ კოსტავას საზოგადოება

13810 (0.78 %)
997 (0.06 %)

23 „ჩვენები - სახალხო პარტია”

1604 (0.09 %)

25 „კახა ძაგანია, სოსო შატბერაშვილი, პაატა
ჯიბლაძე, არჩილ ბენიძე - მემარცხენე
ალიანსი”

738 (0.04 %)

26 ეროვნული ფორუმი

12778 (0.72 %)

27 „ირაკლი ალასანია - თავისუფალი
დემოკრატები”

81355 (4.61 %)

28 „ზვიადის გზა - უფლის სახელით”

1544 (0.09 %)

30 „ჩვენი საქართველო” (ბადრი
პატარკაციშვილის საარჩევნო შტაბი)

1763 (0.1 %)

41 „ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველო”

856858 (48.6 %)

CEC results 2016-10-10 14:42 (CET+4)
1 „პაატა ბურჭულაძე - სახელმწიფო
ხალხისთვის”
2 პროგრესულ-დემოკრატიული მოძრაობა
(„თქვენგან, თქვენთვის, თქვენთან ერთად!”)

3

60784 (3.45 %)
1092 (0.06 %)

3 „ნინო ბურჯანაძე - დემოკრატიული
მოძრაობა”
4 „ჯონდი ბაღათურია - ქართული დასი”
5 „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
6 „უსუფაშვილი - რესპუბლიკელები”
7 „თამაზ მეჭიაური ერთიანი
საქართველოსთვის”

62322 (3.53 %)
2236 (0.13 %)
478523 (27.14 %)
27394 (1.55 %)
2828 (0.16 %)

8 „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი,
გაერთიანებული ოპოზიცია”
10 „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს
ლეიბორისტული პარტია”
11 „სახალხო ხელისუფლება”

88132 (5 %)

55201 (3.13 %)
915 (0.05 %)

12 „საქართველოს კომუნისტური პარტია სტალინელები” (ივანე წიკლაური)

1778 (0.1 %)

14 „დავით თევზაძე - საქართველოს
მშვიდობისათვის”

3825 (0.22 %)

15 „მშრომელთა სოციალისტური პარტია”

711 (0.04 %)

16 „საქართველოს ერთიანი კომუნისტური
პარტია”

1469 (0.08 %)

17 „საქართველო”

1550 (0.09 %)

18 „ქართული იდეა”

2973 (0.17 %)

19 „თოფაძე - მრეწველები, ჩვენი სამშობლო”
22 მერაბ კოსტავას საზოგადოება

13811 (0.78 %)
997 (0.06 %)

23 „ჩვენები - სახალხო პარტია”

1604 (0.09 %)

25 „კახა ძაგანია, სოსო შატბერაშვილი, პაატა
ჯიბლაძე, არჩილ ბენიძე - მემარცხენე
ალიანსი”
26 ეროვნული ფორუმი

737 (0.04 %)

12779 (0.72 %)
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27 „ირაკლი ალასანია - თავისუფალი
დემოკრატები”

81450 (4.62 %)

28 „ზვიადის გზა - უფლის სახელით”

1537 (0.09 %)

30 „ჩვენი საქართველო” (ბადრი
პატარკაციშვილის საარჩევნო შტაბი)

1152 (0.07 %)

41 „ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველო”

857394 (48.63 %)

CEC results 2016-10-10 15:33 (CET+4)
1 „პაატა ბურჭულაძე - სახელმწიფო
ხალხისთვის”
2 პროგრესულ-დემოკრატიული მოძრაობა
(„თქვენგან, თქვენთვის, თქვენთან ერთად!”)
3 „ნინო ბურჯანაძე - დემოკრატიული
მოძრაობა”
4 „ჯონდი ბაღათურია - ქართული დასი”
5 „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
6 „უსუფაშვილი - რესპუბლიკელები”
7 „თამაზ მეჭიაური ერთიანი
საქართველოსთვის”

60784 (3.45 %)
1086 (0.06 %)
62322 (3.54 %)
2227 (0.13 %)
477823 (27.11 %)
27397 (1.55 %)
2823 (0.16 %)

8 „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი,
გაერთიანებული ოპოზიცია”
10 „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს
ლეიბორისტული პარტია”
11 „სახალხო ხელისუფლება”

88177 (5 %)

55235 (3.13 %)
827 (0.05 %)

12 „საქართველოს კომუნისტური პარტია სტალინელები” (ივანე წიკლაური)

1772 (0.1 %)

14 „დავით თევზაძე - საქართველოს
მშვიდობისათვის”

3826 (0.22 %)

15 „მშრომელთა სოციალისტური პარტია”

5

682 (0.04 %)

16 „საქართველოს ერთიანი კომუნისტური
პარტია”

1469 (0.08 %)

17 „საქართველო”

1550 (0.09 %)

18 „ქართული იდეა”

2967 (0.17 %)

19 „თოფაძე - მრეწველები, ჩვენი სამშობლო”
22 მერაბ კოსტავას საზოგადოება

13814 (0.78 %)
997 (0.06 %)

23 „ჩვენები - სახალხო პარტია”

1604 (0.09 %)

25 „კახა ძაგანია, სოსო შატბერაშვილი, პაატა
ჯიბლაძე, არჩილ ბენიძე - მემარცხენე
ალიანსი”

737 (0.04 %)

26 ეროვნული ფორუმი

12779 (0.73 %)

27 „ირაკლი ალასანია - თავისუფალი
დემოკრატები”

81450 (4.62 %)

28 „ზვიადის გზა - უფლის სახელით”

1537 (0.09 %)

30 „ჩვენი საქართველო” (ბადრი
პატარკაციშვილის საარჩევნო შტაბი)

1123 (0.06 %)

41 „ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველო”

857394 (48.65 %)
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