
ნოტარიუსთა  ელექტრონული  რეესტრი 

               

N ნოტარიუსის 

სახელი, გვარი,  

დაბადების თარიღი, 

პირადი ნომერი 

სამუშაო ადგილის 

მისამართი 

ნოტარიუსის 

თანამდებობაზე 

დანიშვნის აქტის 

რეკვიზიტები 

რეესტრში 

რეგისტრაციის 

თარიღი 

ნოტარიუსის 

თანამდებობიდან 

გათავისუფლების 

აქტის რეკვიზიტები 

რეესტრიდ

ან 

ამორიცხვი

ს თარიღი 

         შენიშვნა 

1 დავით ფუტკარაძე 

28.03.1966წ. 

№01023001170 

ქ. თბილისი, 

დ.აღმაშენებლის ქ.№95 

ბრძ. №59 §2 

11.08.2008წ. 

ბრძ. №96  §4 

12.12.2008წ. 

31.03.2010 წ.    

2 ეკატერინე შენგელია 

12.12.1975წ. 

№01009005918 

ქ. თბილისი, 

ო.ხიზანიშვილის ქ.№12 

ბრძ. №59  §1 

11.08.2008წ. 

ბრძ.№100  §1 

23.12.2008წ. 

ბრძ. №126  §2 

21.12.2009წ. 

31.03.2010 წ. ბრძ. №97  §16 

16.12.2008წ. 

 

  

3  ელისო შიხიაშვილი 

19.08.1959წ. 

№01008018161 

ქ. თბილისი,  

ლესელიძის ქ.№17  

 

ბრძ. №66  §4 

27.08.1996წ. 

ბრძ. №39 §8 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

4 ნინო შოშიაშვილი 

28.10.1976წ. 

№01026001448 

ქ. თბილისი,  

ლესელიძის ქ.№9 

ბრძ. №57  §41 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

5 ჯულიეტა არჩვაძე 

22.07.1951წ. 

№01015007973 

ქ. თბილისი,  

ლესელიძის №4 

ბრძ. №66 §2 

27.08.1996წ. 

ბრძ. №39  §9 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

6 ლელა გაზდელიანი 

05.07.1957წ. 

№01017021365 

ქ. თბილისი, 

 მირიან მეფის ქ. #52 

ბრძ. №66 §1ა 

27.08.1996წ. 

ბრძ. №39  §8 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

7 ლუიზა ქამუშაძე 

24.07.1948წ. 

№01030016108 

ქ. თბილისი,  

ლესელიძის №4 

ბრძ. №66 §5 

27.08.1996წ. 

ბრძ. №39  §18 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №196 

17.07.2018 წ. 
 

24.07.2018 

წ. 

 

8 ეკატერინე ცხადაძე 

14.11.1975წ. 

ქ. თბილისი, 

ჩიქოვანის ქ.№16,  

ბრძ. №43  §2 

14.03.2003წ. 

31.03.2010 წ. ბრძ. №14  §3 

15.04.2008წ. 

  



№01019001400 1 სართული ბრძ. №63  §21 

18.04.2003წ. 

ბრძ. №14  §4 

15.04.2008წ. 

ბრძ. №96  §7 

12.12.2008წ. 

9 დავით ოყროშიძე 

03.09.1976წ. 

№01007008339 

ქ. თბილისი, 

ქ.წამებულის გამზ.№22/4 

ბრძ. №38  §10 

06.03.2003წ. 

31.03.2010 წ.    

10 ციური ბერიძე 

18.08.1954წ. 

№01008012847 

ქ. თბილისი, 

ჭავჭავაძის გამზ.№68 

ბრძ. №66   §9 

27.08.1996წ. 

ბრძ. №39  §8 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

11 ნინო თოფურია 

25.01.1964წ. 

№01005008132 

ქ. თბილისი,  

დ. აღმაშენებლის გამზ. 

№179 ა 

ბრძ. №66  §10 

27.08.1996წ. 

ბრძ. №32  §9 

09.07.1997წ. 

31.03.2010 წ.    

12 ნინო მასხულია 

14.03.1960წ. 

№01030018877 

ქ. თბილისი, 

შ. დადიანის ქ.№12 

ბრძ. №66  §11 

27.08.1996წ. 

ბრძ. №39  §8 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

13 ნელი ჭუმბურიძე 

06.12.1951წ. 

№01024058825 

ქ. თბილისი, 

მუხიანის 4ა. მ/რ, კვ.9 

ბრძ. №66  §22 

27.08.1996წ. 

ბრძ. №32  §15 

09.07.1997წ. 

31.03.2010 წ.    

14 თამარ ვაშაკიძე 

05.06.1945წ. 

№01015022850 

ქ. თბილისი, 

წერეთლის გამზ.№1 

ბრძ. №66  §24 

27.08.1996წ. 

ბრძ. №39  §8 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №52 

23.03.2017 წ. 
 

23.03.2017 

წ. 

გაუგრძელდა 

უფლებამოს. ვადა 

2010 წ.5.06-დან 2015 

წ. 05. 06-

მდე.ბრძ.№89 §8 

24.05.2010 

15 ნათელა გაგაძე 

05.04.1952წ. 

№01011019334 

ქ. თბილისი, 

ქ. წამებულის გამზ. №92 

ბრძ. №66  §25 

27.08.1996წ. 

ბრძ. №39  §8 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.   გაუგრძელდა 

უფლებამოს. ვადა 

2019 წლის 05 

აპრილიდან 2020 

წლის 05 აპრილამდე 

ბრძ.: №133 

01.04.2019 

16 გურანდა მისაბიშვილი 

20.07.1974წ. 

№01017011819 

ქ. სენაკი,რუსთაველის 

ქ.№233 

ბრძ. №58 §9 

08.08.2008წ. 

ბრძ. №50  §1 

25.05.2009წ. 

31.03.2010 წ. ბრძ.  №48 §1 

08.05.2009წ. 

  



17 ელისო ყურაშვილი 

24.08.1958წ. 

№01017036157 

ქ. თბილისი, 

ც.დადიანის ქ.№32 

ბრძ. №66  §28 

27.08.1996წ. 

ბრძ. №39  §8 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

18 ზაალ ბათუაშვილი 

01.07.1957წ. 

№01025001946 

ქ. თბილისი, 

დიღმის მას. 

გრიგოლ რობაქიძის ქ.№7 

ბრძ. №66  §31 

27.08.1996წ. 

ბრძ. №39  §22 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

19 თამილა გოგატიშვილი 

16.01.1964წ. 

№01024022687 
 

ქ. თბილსი, 

პეკინის ქ.№8 მე-3 სადარ. 

2სართ. ბ.№36 

ბრძ. №66  §32 

27.08.1996წ. 

ბრძ. №32  §16 

09.07.1997წ. 

31.03.2010 წ.    

20 მანანა მინდიაშვილი 

05.02.1955წ. 

№01003007573 

ქ. თბილისი, 

გლდანის 

„ა“მ/რკორპ.№53, 

 1-ლი სართ. 

ბრძ. №66  §33 

27.08.1996წ. 

ბრძ. №39  §9 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

21 ალექსანდრე მამისაშვილი 

09.05.1955წ. 

№01008028093 

ქ. თბილისი, 

თემქის დასახ.10 კვ. 36ა, 

კორპ. 

ბრძ. №66  §34 

27.08.1996წ. 

ბრძ. №32  §17 

09.07.1997წ. 

31.03.2010 წ.    

22 ვიოლეტა ჭანიშვილი 

13.08.1947წ. 

№01024049703 

ქ. თბილისი, 

 დ/დიღომი ი. პეტრიწის 

№14 

ბრძ. №66  §35 

27.08.1996წ. 

ბრძ. №39  §8 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №277 

24.08.2012 წ. 

13.08.2012

წ. 

 

23 ირმა ფირცხალავა 

02.09.1967წ. 

№01022002790 

ქ. თბილისი, 

მეტრო ახმეტელის მიმდ. 

ტერიტორია, 

 სუპერმარკეტი 

"მარიამის" მე-2 

სართული 

ბრძ. №66  §36 

27.08.1996წ. 

ბრძ. №39  §8 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

24 მაია ბრეგვაძე 

15.08.1960წ. 

№01008011492 

ქ. თბილისი, 

ბაზალეთის ქ.№1 

ბრძ. №66  §19 

27.08.1996წ. 

ბრძ. №39  §20 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

25 ნათელა კობიაშვილი 

25.09.1956წ. 

№01019011811 

ქ. თბილისი, 

ჯავახეთის ქ.№6 

ბრძ. №66  §20 

27.08.1996წ. 

ბრძ. №32  §10 

09.07.1997წ. 

31.03.2010 წ.    

26 ლუიზა უმიკაშვილი 

28.10.1956წ. 

№01011005358 

ქ. თბილისი, 

აკაკი წერეთლის 

გამზ.№61 

ბრძ. №66  §15 

27.08.1996წ. 

ბრძ. №48  §1 

15.06.1999წ. 

31.03.2010 წ.    



27 მაია წიკლაური 

26.08.1964წ. 

№01009005288 

ქ. თბილისი, 

აკ.წერეთლის №55 

ბრძ. №66  §37 

27.08.1996წ. 

ბრძ. №32  §3 

09.07.1997წ. 

31.03.2010 წ.    

28 ეკატერინე ჩაჩანიძე 

14.07.1966წ. 

№01015003568 

ქ. თბილისი, 

დ.აღმაშენებლის №183 

ბრძ. №64  §1 

20.08.1996წ. 

ბრძ. №32 §5 

09.07.1997წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ.№60 §1 

07.07.2010 წ. 

  

29 ქეთევან ოდილავაძე 

18.12.1963წ. 

№01009003611 

ქ. თბილისი, 

შარტავას ქ.№14ა 

ბრძ. №66  §38 

27.08.1996წ. 

ბრძ. №39  §8 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.   შეუჩერდა 

ნოტარიუსის 

უფლებამოსილება  

2019 წლის 23 

მაისიდან ორი თვის 

ვადით 22.05.2019წ. 

ბრძ. #195 

30 მაია ბიგვავა 

19.02.1970წ. 

№19001023926 

ქ. თბილისი, 

რუსთაველის გამზ.№26 

ბრძ. №20  §7 

16.04.1997წ. 

ბრძ. №60  §2 

25.09.1998წ. 

31.03.2010 წ.    

31 ქეთევან მამუკაშვილი 

15.07.1966წ. 

№01008009775 

ქ. თბილისი, 

ქ.წამებულის გამზ.№25 

ბრძ. №66ა §53 

27.08.1996წ. 

ბრძ. №32  §6 

09.07.1997წ. 

ბრძ. №15  §2 

20.02.1998წ. 

31.03.2010 წ.    

32 ჟენია ტარტარაშვილი 

05.12.1966წ. 

№01011030418 

ქ. თბილისი, 

ქ.წამებულის გამზ.№42 

ბრძ. №9  §1 

05.02.1998წ. 

31.03.2010 წ.   
 

 

33 მარეხ ჩოფიკაშვილი 

27.10.1965წ. 

№01004006810 

ქ. თბილისი, 

ალ.ყაზბეგის გამზ.№24 ბ 
 

ბრძ.№37  §1 

20.08.1997წ. 

ბრძ. №9  §2 

05.02.1998წ. 

31.03.2010 წ. ბრძ.№15  §3 

20.02.1998წ. 
 

  

34 ეკატერინე ჯელაძე 

29.11.1972წ. 

№01024004844 

ქ. თბილისი, 

აკ. წერეთლის გამზ.№49-

51 

ბრძ. №60  §1 

17.06.2009წ. 

31.03.2010 წ.    

35 ელენე ყიზილაშვილი 

06.03.1965წ. 

№01018001482 

ქ. თბილისი, მ. 

კოსტავას ქ. №23 

ბრძ. №3  §3 

16.01.1997წ. 

31.03.2010 წ.    

36 ნუნუ გინტური 

15.04.1961წ. 

№56001002121 

ქ. თბილისი, კოსტავას 

ქ.№47 

ბრძ. №3  §5 

16.01.1997წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №176 

17.10.2016 წ. 

გათავისუფლებულ

17.05.2014

წ. 

 

 

  



ია ბრძ. №123 

16.05.2014 წ. 

17.05.2014

წ. 

37 ნანა ბაკურაძე 

24.09.1954წ. 

№01024030536 

ქ. თბილისი, 

კოსტავას ქ.№76 

ბრძ. №3  §7 

16.01.1997წ. 

31.03.2010 წ.    

38 დარეჯან ჯანიაშვილი 

14.01.1961წ.  

№01024017406 

ქ. თბილისი, 

ათონელის ქ.№31 

ბრძ. №3  §8 

16.01.1997წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №152 

30.05.2018 წ. 

01.06.2018

წ. 

 

39 ლუიზა ცხადაძე 

04.07.1957წ. 

№01013007817 

ქ. თბილისი,  

ფიროსმანის ქ.№23 

ბრძ. №3  §9 

16.01.1997წ. 

31.03.2010 წ.    

40 ნინო გახოკიძე 

17.03.1965წ. 

№01022004440 

ქ. რუსთავი, 

შარტავას ქ.№25 

ბრძ. №3  §11 

16.01.1997წ. 

31.03.2010 წ.    

41 რუსუდან მინდიკაური 

30.08.1953წ. 

№01027027678 

ქ. თბილისი, 

კალოუბნის ქ.№6, 

სართ. 3 

ბრძ. №3  §12 

16.01.1997წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №259 

03.09.2018 წ. 

30.08.2018

წ. 

 

42 მაია ლაგურაშვილი 

13.05.1969წ. 

№01002000013 

ქ. თბილისი, 

ალ. ყაზბეგის გამზირი 

№19, ბ-გ, ბინა 1-2 

ბრძ. №14  §1 

28.01.2008წ. 

ბრძ. №15  §1 

02.02.2009წ. 

ბრძ. N10  §2 

29.01.2010წ. 

31.03.2010 წ.    

43 იამზე ჩანქსელიანი 

21.07.1960წ. 

№12001022609 

ქ. თბილისი, 

მეტრო სარაჯიშვილის 

მიმდებარედ 

ბრძ.№63  №19 

18.04.2003წ. 

31.03.2010 წ.    

44 ნათელა ჯომარჯიძე 

29.07.1966წ. 

№01007014143 

ქ. თბილისი, 

ნავთლუღის ქ.№21 

ბრძ. №3  §15 

16.01.1997წ. 

31.03.2010 წ.   გადაყენებულია 

ბრძ.№40, §9 

05.03.2010 წ. 

45 თამარ ონიანი 

01.08.1961წ.  

№01007007993 

ქ. თბილისი, 

წერეთლის გამზ.№97 

ბრძ. №66ა §29 

27.08.1996წ. 

ბრძ. №82  §1 

09.12.1996წ. 

ბრძ. №39  §8 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ. ბრძ. №82  §1 

09.12.1996წ. 

  

46 ლელა ინწკირველი 

16.09.1965წ. 

ქ. თბილისი, 

მარჯანიშვილის ქ.№21 

ბრძ. №66  §49 

27.08.1996წ. 

31.03.2010 წ.    



№01024070083 ბრძ. №32  §4 

09.07.1997წ. 

47 ნინო ხაბულიანი 

19.02.1964წ. 

№01025009460 

ქ. თბილისი, მ. კოსტავას 

ქ. №23 

 

ბრძ. №66  §48 

27.08.1996წ. 

ბრძ. №39  §9 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

48 მარიკა გოგოლაძე 

18.08.1965წ. 

№01024013336 

ქ.თბილისი, 

დ.აღმაშენებლის 183 

ბრძ. №66ა  §21ა 

27.08.1996წ. 

ბრძ. №72 §1 

03.10.1996წ. 

ბრძ. №39  §9 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

49 ტატიანა ახვლედიანი 

26.12.1945წ. 

№01009012988 

ქ. თბილისი,  

ვაჟა-ფშაველას გამზ.3 

კვ.9 კორპ. 
 

ბრძ. №66  §47 

27.08.1996წ. 

ბრძ. №39  §9 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №51 

23.03.2017 წ. 
 

23.03.2017 

წ. 

გაუგრძელდა 

უფლებამოსილების 

ვადა 

50 რუსუდან ფიფია 

20.08.1960წ 

№01008047274 

ქ. თბილისი, 

ილია ჭავჭავაძის 

გამზ.№10 

ბრძ.№66  §45 

27.08.1996წ. 

ბრძ. №39  §9 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

51 ვანდა ღუტიძე 

19.10.1946წ. 

#01008037238 

ქ. თბილისი, 

ხომლელის ქ. №2 ა 

ბრძ.№66  §44 

27.08.1996წ. 

ბრძ. №39  §9 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ.№1451 

29.09.2011 წ. 

19.10.2011

წ. 

 

52 გიგა გაბარაშვილი 

24.06.1951წ. 

№01028002442 

ქ. თბილისი, 

ლილოს დასახ.4-1-17, 

აეროპორტის 42/3 
 

ბრძ.№66  §42 

27.08.1996წ. 

ბრძ. №32  §13 

09.07.1997წ. 

31.03.2010 წ. განთავისუფლებუ

ლია და 

შეუწყ.უფლებამოს

ილება ბრძ.№48 

13.03.2013წ.  

14.03.2013

წ. 

 

53 მერი ბუბაშვილი 

16.01.1960წ. 

№01030007685 

ქ. თბილისი, 

მარჯანიშვილის №19 

ბრძ. №66  §39 

27.08.1996წ. 

ბრძ. №39  §8 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ.№1125 

09.08.2011 წ. 

11.08.2011

წ. 

 

54 თინათინ დევდარიანი 

05.07.1966წ. 

№01008013506 

ქ. თბილისი, 

ირ.აბაშიძის ქ.№39 ბ.23 

ბრძ. №139  §4 

01.09.2003წ. 

31.03.2010 წ.    

55 მარიამ გოგვაძე 

03.01.1970წ. 

№01009007970 

ქ. თბილისი, 

ც.დადიანის №223 

ბრძ. №139  §5 

01.09.2003წ. 

31.03.2010 წ. განთავისუფლებუ

ლია და 

შეუწყ.უფლებამოს

ილება ბრძ.№42 

§3.04.05.2010 წ. 

04.05.2010 

წ. 

 



56 ლალი გზირიშვილი 

23.01.1965წ. 

№01011048348 

ქ. თბილისი, 

გამსახურდიას გამზირი 

23, ბინა 47 

ბრძ. №124  §1 

05.08.2003წ. 

31.03.2010 წ.    

57 თამარ ჯიქურაული 

15.05.1977წ. 

№01002003032 

ქ. თბილისი, 

აღმაშენებლის გამზ.№52 

ბრძ. №139  §6 

01.09.2003წ. 

31.03.2010 წ.    

58 ქეთევან ბოჭორიშვილი 

09.02.1963წ. 

№01019012733 

ქ. თბილისი,  

ნავთლუღის ჩიხი №9 

(მეორე სართული). 

ბრძ.№67  §3 

19.09.2006წ. 

ბრძ. №11  §2 

08.04.2008წ. 

ბრძ. №96  §5 

12.12.2008წ. 

31.03.2010 წ. ბრძ. №11  §1 

08.04.2008წ. 

  

59 ლია ირემაძე 

28.03.1965წ. 

№01002011947 

ქ. თბილისი, დავით 

გურამიშვილის გამზირი 

#23ა, კომერციული 

ფართი #45 , ბლოკი ,,გ“, 

II სართული 

 

ბრძ. №66ა  §26 

27.08.1996წ. 

ბრძ. №39  §10 

24.05.1999წ. 

ბრძ. №30  §1 

27.03.2000წ. 

31.03.2010 წ. ბრძ. №30  §1 

27.03.2000წ. 

  

60 კონსტანტინე ჯაფარიძე 

04.08.1973წ. 

№01012002747 

ქ. თბილისი, 

აფაქიძის ქ. #11, მე-9 

სართული 

ბრძ. №66ა §61 

27.08.1996წ. 

ბრძ. №39  §17 

24.05.1999წ. 

ბრძ. №55 §1 

23.04.2001წ. 

ბრძ. №63  §20 

18.04.2003წ. 

31.03.2010 წ. ბრძ. №63  §18 

18.04.2003წ. 

  

  61 ლალი კუპრეიშვილი 

30.05.1961წ. 

№39001003616 

ქ. თბილისი, 

კალოუბნის  №6, 2 

სართული 

ბრძ. №66ა §77 

27.08.1996წ. 

ბრძ. №39 §12 

24.05.1999წ. 

ბრძ. №26 §1 

17.03.2000წ. 

31.03.2010 წ. ბრძ. №28  §1 

22.03.2000წ. 

  

 62 ნანი სიდამონიძე 

08.01.1963წ. 

№36001007961 

ქ. თბილისი, 

დ. გურამიშვილის 

გამზ.№27 

ბრძ. #66ა §68 

27.08.1996წ. 

ბრძ. N39  §10 

24.05.1999წ. 

ბრძ. №34  §2 

13.06.2008წ. 

ბრძ. №96  §10 

12.12.2008წ. 

31.03.2010 წ. ბრძ. №34  §1 

13.06.2008წ. 

  

 63 მეგი მაღალდაძე 

17.10.1985წ. 

№01011032332 

ქ. თბილისი, 

კ. მარჯანიშვილის ქ. №19 

ბრძ. №7  §2 

28.03.2008წ. 

ბრძ. №96  §6 

31.03.2010 წ. ბრძ. №97  §15 

16.12.2008წ. 

  



12.12.2008წ. 

 64 მარინა ჟორდანია 

02.05.1956წ. 

№01015002049 

ქ. თბილისი, 

რუსთაველის გამზ.№22 

მე-3 სართ. 

ბრძ.№58 §2 

30.07.1996წ. 

ბრძ. №39  §8 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

 65 ირინე ნანობაშვილი 

16.07.1972წ. 

№01009016778 

ქ.თბილისი, 

წინამძღვრიშვილის ქ. 

№1/ტოლსტოის ქ. №5 

ბრძ. №57  §15 

15.07.1999წ.  

31.03.2010 წ.    

 66 ნინო ხოფერია 

14.03.1971წ. 

№01008006210 

ქ. თბილისი, 

რუსთაველის 28/2 

ბრძ. №57 §16 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

 67 შალვა ფაღავა 

28.02.1957წ. 

№01008049869 

ქ. თბილისი, 

მოსკოვის გამზ. №40 

ბრძ. №57 §17 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

 68 მზია არსენაშვილი 

06.06.1960წ. 

№01004012218 

ქ. თბილისი, 

მეტრო 

ახმეტ.მიმდ.ტერიტ. 

მუხიანის დასახ. 

ბრძ. №57 §18 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ.   შეუჩერდა 

სანოტარო 

საქმიანობის 

უფლება 2016 წლის 

22 აგვისტოდან 

22.08.2016წ. ბრძ. 

#1126 

 69 ქეთევან ხოტივარი 

07.09.1974წ. 

№01015007831 

ქ. თბილისი, 

ბულაჩაურის №7 

ბრძ. №57 §19 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ.   შეუჩერდა 

სანოტარო 

საქმიანობის 

უფლება 2015 წლის 

30 დეკემბრიდან 

31.12.2015წ. ბრძ. 

#1782 

 70 მაია ჩალაძე 

26.04.1965წ. 

№01023006957 

ქ.თბილისი, 

დ.გურამიშვილის 

გამზ.№36 

ბრძ. №57 §20 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

 71 ნარგიზ მინდიაშვილი 

10.01.1960წ. 

№01025009903 

ქ. თბილისი, 

მარჯანიშვილის ქ.№29 

ბრძ. №57 §21 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №417 

12.12.2012 წ. 

13.12.2012

წ. 

 

 72 ნინო სალაძე 

22.09.1973წ. 

№01020000231 

ქ. თბილისი, 

ც.დადიანის ქ.№105/1 

ბრძ. №7  §1 

28.03.2008წ. 

ბრძ. №96   §8 

12.12.2008წ. 

31.03.2010 წ.    

 73 ლია კობახიძე 

02.04.1964წ. 

№18001005766 

ქ.თბილისი, 

შარტავას  ქ.№44 

ბრძ. №57 §23 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ.    



 74 მედეა გვაზავა 

01.11.1955წ. 

№01008018186 

ქ. თბილისი, 

კ. მარჯანიშვილის ქ.  

№5/დ. უზნაძის ქ. 16-18, 

მეორე სართული 

ბრძ. №57 §24 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

 75 ხატია შერგელაშვილი 

26.02.1963წ. 

№01024011229 

ქ. თბილისი, 

დ.აღმაშენებლის №116 

ბრძ. №57 §25 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

 76 ოლღა ჭანიშვილი 

15.06.1962წ. 

№33001004408 

 

ქ. თბილისი, 

ც. დადიანის ქ. №10 

ბრძ. №82  §18 

10.06.2002წ. 

ბრძ. №38  §6 

06.03.2003წ. 

31.03.2010 წ.    

 77 დავით კეკელია 

25.12.1963წ. 

№01008028785 

ქ. თბილისი, 

ხიზანიშვილის ქ.№37 

ბრძ. №57 §27 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

 78 ირმა შარვაძე 

07.05.1972წ. 

№01017022820 

ქ. თბილისი, 

შარტავას ქ. #42 

ბრძ. №57 §28 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

  79 თეიმურაზ ბურდილაძე 

06.12.1948წ. 

№01001055455 

ქ. თბილისი, 

ც.დადიანის ქ.№10 

ბრძ. №57 §29 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №372 

27.11.2018 წ. 

06.12.2018  

  80 ნინო გვაზავა 

15.10.1974წ. 

№01007002206 

ქ. თბილისი, 

კოსტავას ქ.№75 

ბრძ. №57 §30 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №76 

06.05.2015 წ. 

05.05.2015 შეუჩერდა 

სანოტარო 

საქმიანობის 

უფლება 2015 წლის 

8 აპრილიდან 

09.04.2015წ. ბრძ. 

#374 

  81 ნინო ბარაბაძე 

09.01.1974წ. 

№01024027135 

ქ. თბილისი, 

ნავთლუხის ქ.№3 

ბრძ. №57 §32 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

  82 ლალი კანდელაკი 

11.07.1962წ. 

№01024018922 

ქ. თბილისი,  

გამსახურდიას გამზ. №36 

ბრძ. №57 §33 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

  83 ნარგიზ ჯანხოთელი 

25.10.1956წ. 

№01029006857 

ქ. თბილისი, 

რუსთაველის №18 

ბრძ. №57 §34 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

  84 ბესიკ სეხნიაიძე 

24.08.1956წ. 

№01018001717 

ქ. თბილისი, 

ვაჟა-ფშაველას №7 

ბრძ. №57 §35 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

  85 ეკატერინე გვანცელაძე 

03.07.1973წ. 

№01008022615 

ქ. თბილისი, 

ჭავჭავაძის ქ.№39ა 

ბრძ. №57 §36 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ.    



  86 ანნა როინიშვილი 

25.06.1968წ. 

№01024007313 

ქ. თბილისი, 

გამსახურდიას გამზ. №5 

4 სართ. 

ბრძ. №57 §37 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

  87 პაპუნა შენგელაია 

26.01.1974წ. 

№01024038716 

ქ. თბილისი, 

პუშკინის ქ.№3, 5-ე.სართ. 

ბრძ. №57 §38 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ.№1046 

31.07.2011 წ. 

31.07.2011 

წ. 

 

  88 ლოლიტა ქომეთიანი 

21.07.1958წ. 

№01025020323 

ქ. თბილისი, 

ჯავახეთისა და 

კალოუბნის გადაკვეთა 

ბრძ. №57 §39 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

  89 მარიამ ოძელაშვილი 

29.07.1973წ. 

№01027015257 

ქ. თბილისი, 

პეკინის ქ. №7ა 

ბრძ. №57 §40 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

  90 მირანდა რამიშვილი 

30.07.1975წ. 

№01005003629 

ქ. თბილისი, 

ხომლელის ქ. №2ა 

ბრძ. №57 §42 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

  91 ოთარ ზოიძე 

02.02.1964წ. 

№01011002172 

ქ. თბილისი, 

მარჯანიშვილის ქ.№21, 

4სართ. 

ბრძ. №57 §43 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

  92 მარიამ კვეზერელი-

დავითაშვილი 

25.12.1957წ. 

№01011024148 

ქ. თბილისი, 

ავლაბარი, ვახტანგ VI ქ. 

№11 

ბრძ. №57 §44 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

  93 ქეთევან ძლიერიშვილი 

24.06.1961წ. 

№59001022554 

ქ. თბილისი, 

ანა კალანდაძის ქუჩა 

(ყოფილი ბულაჩაური) 

№7, ბ. #28 

ბრძ. №57 §45 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

  94 რაიანა ჩანქსელიანი-

ჩიქოვანი 

30.03.1953წ. 

№01029008419 

 

ქ. თბილისი, 

თამარ მეფის ქ.№14 
 

ბრძ. №66ა  §87 

27.08.1996წ. 

ბრძ. №42  §1 

10.07.1998წ. 

ბრძ. №39  §8 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.   გაუგრძელდა 

უფლებამოს. ვადა 

2020 წლის 30 

მარტამდე 

ბრძ.: №117 

21.03.2019 

 95 ეკა მსხილაძე 

18.07.1959წ. 

№01024023492 

ქ. თბილისი, 

ვაჟა-ფშაველას ქ.№10 

ბრძ. №66  §29 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№48  §2 

15.06.1999წ. 

31.03.2010 წ. განთავისუფლებუ

ლი 

შეუწ.უფლებამოსი

ლება ბრძ.№42 

§2.04.05.10 

04.05.2010 

წ. 

გადაყენებულია 

ბრძ.№43, §14 

12.03.2010 წ. 
 

 96 ქეთევან ბერუჩაშვილი 

05.05.1950 წ. 

ქ. ბათუმი, 

ფარნავაზ მეფის ქ.№79 

ბრძ. №50 §11 

24.09.1996წ. 

ბრძ.№14 §3 

30.04.1999წ. 

31.03.2010 წ.   შეჩერებული აქვს  

უფლებამოსილება 

ბრძ.№13, §1 

13.04.2007 წ. 



 97 ხათუნა 

კალანდარიშვილი 

30.08.1967წ. 

№61001014087 

ქ. ბათუმი, 

ნოე ჟორდანიას ქ.№12 

ბრძ. №52 

16.10.1996წ. 

ბრძ.№14 §3 

30.04.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

 98 ნუნუ უშვერიძე 

21.03.1953წ. 

№61001024880 

ქ. ბათუმი, 

ზ. გორგილაძის №25 

ბრძ. №17  §4 

13.05.1999წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №87 

22.03.2018 წ. 

21.03.2018

წ. 

 

 99 ჰამიდა ზოიძე 

12.06.1971წ. 

№61008002395 

დაბა ქედა ბრძ. №1 §3 

03.01.2000წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №128 

26.05.2013წ.  

26.05.2013

წ. 

  

100 მარინე სიხარულიძე 

18.11.1972წ. 

№61002008634 

ქ. ბათუმი, 

ზ. გორგილაძის ქ. №5 

ბრძ. №60 

20.11.1996წ. 

ბრძ. №14 §3 

30.04.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

101 ხათუნა დევაძე 

31.12.1976წ. 

№61001001926 

დაბა ხულო, 

რუსთაველის ქ. 

ბრძ. №1 §3 

03.01.2000წ. 

31.03.2010 წ.    

102 მარინა მახარაძე  

13.04.1959წ. 

№61001020513 

ქ. ბათუმი, 

ბარათაშვილის ქ.№22 

ბრძ. №50  §14 

24.09.1996წ. 

ბრძ. №14 §3 

30.04.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

103 ავთანდილ ფუტკარაძე 

06.06.1950წ. 

№61010000977 

შუა-ხევი, 

დაბა შუახევი, 

ხიმშიაშვილის ქ. №3, 

ბინა #6 

ბრძ. №50  §18 

24.09.1996წ. 

ბრძ. №14 §3 

30.04.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

104 ნინო ბადაგაძე 

22.01.1981წ. 

№61002007519 

ქ. ბათუმი, რევაზ 

კომახიძის ქ.№10/12 

ბრძ. №67  §1 

19.09.2006წ. 

ბრძ. №58  §2 

08.08.2008წ. 

31.03.2010 წ. ბრძ. №58  §1 

08.08.2008წ. 

  

105 მაია ჯინჭველეიშვილი 

16.07.1961წ. 

№61001019261 

ქ.ბათუმი, 

მაზნიაშვილის №47 

ბრძ. №50  §12 

24.09.1996წ. 

ბრძ. №14 §3 

30.04.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

106 ლეილა ჭედია 

27.04.1956წ. 

№61002002593 

ქ. ბათუმი, 

კ.გამსახურდიას ქ.№17 

ბრძ. №24  §2 

21.05.1997წ. 

ბრძ. №14 §3 

30.04.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

107 ნათელა ტეფნაძე 

09.12. 1962წ. 

№61005001134 

ქობულეთი, დ/ჩაქვი, 

თამარ მეფის ქ. №33 

ბრძ. №42 §2 

06.08.1997წ. 

ბრძ. №14 §3 

30.04.1999წ. 

31.03.2010 წ.    



108 ნათია სვანიძე 

28.11.1974წ. 

№61001020424 

ქ. ბათუმი, 

ზ.გორგილაძის ქ.№54/62 

ბრძ. №6  §3 

20.04.2004წ. 

31.03.2010 წ.    

109 ვალიდა ნინიძე 

13.11.1956წ. 

№61002002243 

ქ. ბათუმი, 

ჯავახიშვილის ქ.№2ა 

ბრძ. №50 §11 

24.09.1996წ. 

ბრძ. №14 §3 

30.04.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

110 მაია კახიძე 

04.08.1953წ. 

№61004000710 

ქ. ქობულეთი, 

დ. აღმაშენებლის 

გამზ.№99 

ბრძ. №50 §16 

24.09.1996წ. 

ბრძ. №14 §3 

30.04.1999წ. 

31.03.2010 წ.   გაუგრძელდა 

უფლებამოსილების 

ვადა 2019 წლის 4 

აგვისტომდე 

ბრძ.№236 

09.08.2018წ. 

111 ნანი ანანიძე 

20.08.1959წ. 

№61004007590 

ქ. ბათუმი, 

გოგებაშვილის ქ.№42 

ბრძ. №50 §13 

24.09.1996წ. 

ბრძ. №14 §3 

30.04.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

112 თამარ ჩამბა 

05.02.1963წ. 

№61006048487 

ბათუმი, დიდაჭარის ქ.  

№39 

ბრძ. №1  §3 

03.01.2000წ. 

31.03.2010 წ.    

113  ეთერ გზირიშვილი 

15.08.1957წ. 

№60001003100 

ქ. ქუთაისი, 

გრიშაშვილის №14 

ბრძ.№66ა §8 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §10 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

114 ხათუნა ჯანხოთელი 

18.07.1975წ.  

№60001018576 

ქ. ქუთაისი, 

რუსთაველის გამზ. მე-2 

ჩიხი, №2, რუსთაველის 

გამზ. 20-24 

ბრძ. №96 §2 

12.12.2008წ. 

31.03.2010 წ.    

115 თინა მაჩიტიძე 

01.02.1959წ.  

  

 

  ბრძ.№66ა §9 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §10 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ.№81  §2 

05.08.2010 წ. 

05.08.2010

წ 

შეჩერებული აქვს  

უფლებამოსილება 

ბრძ.№26 §1 

30.08.2007წ. 

116 დავით ხიმშიაშვილი 

21.08.1960წ. 

№60002010719 

ქ. ქუთაისი, 

დ.აღმაშენებლის 

გამზ.№142 

ბრძ.№66ა §10 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §10 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №732  

10.12.2010 წ. 

10.12.2010 

წ. 

 

117 ნინო ჭიღლაძე  

24.10.1958წ.  

№60001083359 

ქ. ქუთაისი, 

რუსთაველის გამზ.№42 

ბრძ.№20 §5 

16.04.1997წ. 

31.03.2010 წ.    

118 მაყვალა შვანგირაძე 

27.07.1958წ.  

№60001015024 

ქ. ქუთაისი, 

რუსთაველის ქ.№116/14,  

1-ლი სართ. 

ბრძ.№117 §1 

28.12.1999წ. 

31.03.2010 წ.    



119 ეკა წკეპლაძე  

06.05.1970წ.  

№60001038624 

ქ. ქუთაისი, 

თამარ მეფის №31 

ბრძ.№38 §11 

06.03.2003წ. 

31.03.2010 წ.    

120 მაია მეტრეველი 

12.05.1968წ. 

№35001048828 

ქ. რუსთავი, 

შარტავას გამზ.№5-100 

ბრძ.№66ა §1 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §10 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

121 ნანა ხევიაშვილი 

11.01.1969წ. 

№35001017747 

ქ. რუსთავი, 

კოსტავას გამზ.№30,  1-

ლი სართ. 

ბრძ.№8 §3 

26.01.2007წ. შ/პ 

ბრძ.№31 §1 

27.02.2008წ. შ/პ 

ბრძ.№58 §3 

08.08.2008წ. 

31.03.2010 წ.    

122 ციალა კვინიკაძე 

09.05.1940წ. 

 №35001068196 

ქ. რუსთავი, 

დ. აღმაშენებლის მე-17 

მ/რ. 

ბრძ.№66ა §3 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№32 §7 

09.07.1997წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლდა 

ბრძ.№42 §1 

04.05.2010 წ. 

04.05.2010 

წ. 

გადაყენებულია 

თანამდებობიდან 

ბრძ.№199 §3 

11.12.2009წ. 

123 მერი რეხვიაშვილი 

23.06.1950წ. 

№35001054513 

ქ. რუსთავი, 

მეგობრობის გამზ. კორპ. 

#10, ბინა #23 

ბრძ.№66ა §4 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §10 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

124 გიორგი გოლოშვილი 

12.05.1949წ. 

№35001029950 

ქ. რუსთავი, 

ჟ.შარტავას ქ.№25 

ბრძ.№52 §1 

25.12.1997წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №171 

06.05.2019 წ. 

12.05.2019

წ. 

 

125 თეიმურაზ ეჯოშვილი 

04.01.1979წ. 

№01016000511 

ქ. რუსთავი, 

ვაჟა-ფშაველას ქ.№4-3 

ბრძ.№58 §4 

08.08.2008წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლდა 

ბრძ.№28 

12.02.2016 წ. 

გათავისუფლდა 

ბრძ.№943 

10.07.2014 წ. 

14.07.2014

წ. 

 

14.07.2014

წ. 

 

126 მანანა ჯიქია 

 07.01.1960წ. 

№42001015750 

ქ. ფოთი, 

ფარნავაზ მეფის №1/50 

ბრძ.№66ა §6 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §17 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

127 მზევინარ გაბუნია 

07.07.1945წ. 

№42001004408 

ქ. ფოთი, 

კოსტავას ქ.№8 

ბრძ.№57 §6 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლდა 

ბრძ.№1466 

30.09.2011 წ. 

09.09.2011 

წ. 

გაუგრძელდა 

უფლებამოს.ვადა 

2010 წ.07.07-დან 

2015 წ. 07. 07-

მდე.ბრძ.№89 §7 

24.05.2010 

128 თამარ ქერქაძე 

 23.08.1977წ. 

ქ. თბილისი 

დ.აღმაშენებლის 

ბრძ.№58 §10 

08.08.2008წ. 

31.03.2010 წ.    



№42001000589 გამზ.№93 

129 ნუგზარ კობახიძე 

15.08.1955წ. 

№41001010771 

ქ. ტყიბული, 

გამსახურდიას №30 

ბრძ.№66ა §11 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §10 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

130 ზაირა ცარციძე  

05.05.1956წ. 

№54001020640 

ჭიათურა,  

ნინოშვილის ქ. №7 
 

ბრძ.№66ა §12 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §10 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

131 ბელა მაკალათია 

24.01.1964წ. 

№02001009729 

ქ. აბაშა, 

თავისუფლების ქ.№93, 

ბ.1 

ბრძ.№66ა §14 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §10 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

132 დავით გოგსაძე 

12.03.1975წ. 

№04001001699 

ქ. ამბროლაური, 

კოსტავას №35 

ბრძ.№43 §7 

14.03.2003წ. შ/პ 

ბრძ.№67 §4 

19.09.2006წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №232 

16.08.2013 წ. 

19.08.2013

წ. 

 

133 ლელა ონიანი  

01.01.1960წ. 

№01017034932 

ქ. მცხეთა, 

ღვინჯილიას ქ. №1 

ბრძ.№38 §7 

06.03.2003წ. 

31.03.2010 წ.    

134 დავით კიკაბიძე 

30.01.1971წ. 

№03001000550 

ქ.ახალციხე, 

დიდიმამიშვილის ქ.№1, 

ბ.№17, 1სართ. 

ბრძ.№57 §9 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

135 ლეილა ღუბიანური 

25.08.1960წ. 

№08001010444 

ქ. ახმეტა, 

ბ.ჩოლოყაშვილის ქ.№50 

ბრძ.№66ა §19 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §10 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №279 

05.10.2013 წ. 

07.10.2013

წ. 

 

136 ცისანა ნათენაძე 

16.12.1953წ. 

№47001006752 

ქ. ახალციხე, 

მებაღიშვილის ქ.№65 

ბრძ.№66ა §20 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §12 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.   გაუგრძელდა 

უფლებამოსილების 

ვადა 2019 წლის 16 

დეკემბრამდე 

ბრძ.№380 

04.12.2018წ. 

137 ლიანა მინაძე  

01.02.1960წ. 

№47001007370 

ახალციხე,  

თამარაშვილის ქ.№2 

ბრძ.№66ა §17 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№20 §1 

16.05.1997წ. 

31.03.2010 წ.    

138 ეთერ ოთანაძე  

17.12.1962წ. 

№05001002005 

ქ. ახალქალაქი, 

თავისუფლების ქ. №69 

ბრძ.№66ა §18 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §12 

24.05.1999წ. 

ბრძ.№35 §7 

31.03.2010 წ.    



12.04.2000წ. 

139 ვრეჟ საარიანი  

13.11.1964წ. 

№07001007087 

ქ. ახალქალაქი, 

ჭავჭავაძის ქ. №2 

ბრძ.№23 §2 

08.03.2000წ. შ/პ 

ბრძ.№63 §22 

18.04.2003წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №47 

18.03.2017 წ. 

 

გათავისუფლდა 

ბრძ.№1499 

09.10.2014 წ. 

10.10.2014

წ. 

 

140 ნუგზარ  

თვალმიხელაშვილი  

15.05.1956წ.  

№13001003318 

ქ. გურჯაანი, 

ნონეშვილის ქ.№14 

ბრძ.№91 §2 

11.06.2003წ. შ/პ 

ბრძ.№87 §1 

04.11.2005წ. შ/პ 

ბრძ.№67 §5 

19.09.2006წ. 

31.03.2010 წ. ბრძ. №36 §1 

09.03.2004წ. 

  

141 ნინო გელაშვილი  

11.09.1971წ. 

№01011058108 

ქ. თბილისი, ბერი 

გაბრიელ სალოსის 

გამზირი N2 

ბრძ.№35 §3 

16.06.2008წ. შ/პ 

ბრძ.№96 §3 

12.12.2008წ. 

31.03.2010 წ.    

142 ხათუნა ბაღაშვილი  

04.10.1964წ. 

№10001005965 

ქ. ბოლნისი, 

სულხან-საბა 

ორბელიანის ქუჩა N106 

ბრძ.№58 §6 

08.08.2008წ.  

31.03.2010 წ.    

143 სვეტლანა ნოდია  

02.09.1957წ. 

№01012001801 

 

ქ. ბოლნისი, 

სულხან-საბას №112 

ბრძ.№66ა §23 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §12 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლდა 

ბრძ.№168 

03.02.2011 წ. 

03.02.2011 

წ. 

 

144 რომან კოსტანიანი 

20.10.1979წ. 

№0500100718 

ქ. ნინოწმინდა, პუშკინის  

ქ. #43 

ბრძ.№67 §7 

19.09.2006წ. 

31.03.2010 წ.    

145 ლიანა გოგიაშვილი 

13.05.1964წ. 

№59001021892 

გორი, 

ცაბაძის ქ. №5 

 

ბრძ.№66ა §25 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §12 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

146 მარიამ კობალაძე  

01.12.1964წ. 

№43001003867 

ქ. გორი,  

სამეფოს ქ.№68 

ბრძ.№66ა §71 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §10 

24.05.1999წ. 

ბრძ.№100 §3 

15.11.1999წ. 

ბრძ.№30 §2 

27.03.2000წ. 

 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №225 

13.08.2013 წ. 

15.08.2013

წ. 

გადაყენებულია 

თანამდებობიდან 

ბრძ.№41 §6 

09.03.2010წ. 

147 ნინო სუხაშვილი ქ. გორი, ბრძ.№66ა §27 31.03.2010 წ.    



21.01.1966წ. 

№59001049874 

ჭავჭავაძის ქ.№18, მე-2 

სართ. 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §12 

24.05.1999წ. 

148 თინათინ მიჩიტაშვილი 

20.09.1974წ. 

№59001019243 

ქ. გორი, 

ამილახვრის ქ.№30/1 

(სტალინის გამზ. N14-ის 

გადაკვეთაზე) 

ბრძ.№38 §4 

06.03.2003წ. 

31.03.2010 წ.    

149 ნინო ღუდუშაური 

25.11.1964წ. 

№01030038860 

ქ. მარნეული, 

რუსთაველის ქ. №39, ბ. 

#1 

ბრძ.№67 §6 

19.09.2006წ. 

ბრძ.№96 §9 

12.12.2008წ. 

31.03.2010 წ. ბრძ.№97 §17 

16.12.2008წ. 

  

150 გოგოშა გეგელია 

02.09.1960წ. 

№29001004370 

 

ქ.მარტვილი, 

თავისუფლების ქ.№10 

ბრძ.№66ა §91 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §10 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

151 დავით ბედიანაშვილი 

31.01.1963წ. 

№12001011174 

გარდაბანი, 

დ. აღმაშენებლის ქ.1-47 

ბრძ.№66ა §30 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §12 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

152 სოფიო ხიალოვა 

03.08.1955წ. 

№12001013468 

გარდაბანი, 

სადგურის ქ.№1 

ბრძ.№66ა §32 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §10 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

153 მერი მერაბიშვილი 

25.03.1959წ. 

№35001072999 

ქ. რუსთავი, 

თოდრიას ქ. №17/65 

ბრძ.№20 §3 

16.04.1997წ. 

ბრძ.№13 §2 

30.04.1997წ. 

ბრძ.№57 §8 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

154 ნუნუ კალანდარიშვილი 

08.09.1954წ. 

№01024062366 

ქ. თბილისი, ვაჟა-

ფშაველას გამზირი №70-

ბ (I სართული) 

ბრძ.№87 §1 

10.08.2000წ. მ/შ 

ბრძ.N38 §3 

06.03.2003წ. 

31.03.2010 წ.    

155 ნელი სვანიძე  

25.06.1949წ. 

№01002002486 

ქ. გურჯაანი, 

ნონეშვილის ქ.№4 

ბრძ.№66ა §33 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §12 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №222 

10.06.2019 წ. 

25.06.2019

წ. 

 

156 ციალა იმედაშვილი 

25.11.1950წ. 

№13001033308 

ქ. გურჯაანი, 

ნონეშვილის ქ.№4 

ბრძ.№66ა §34 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §10 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

157 ლამარა დიდებაშვილი ქ. თბილისი, ბრძ.№66ა §36 31.03.2010 წ.    



01.10.1961წ. 

№16001011819 

მეტრო სადგურ 

,,ვარკეთილის“ 

მიმდებარედ 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §10 

24.05.1999წ. 

158 ირმა ვიბლიანი 

29.03.1969წ. 

№15001005065 

ქ. დმანისი, 

9 აპრილის ჩიხი ქ.№27 

ბრძ.№66ა §37 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §17 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

159 მერაბ ჯიხვაშვილი 

02.06.1981წ. 

№60001013857 

ქ. ქუთაისი, 

თამარ მეფის ქ.№62 

ბრძ.№58 §7 

08.08.2008წ. 

31.03.2010 წ.    

160 როლანდ გეწაძე 

07.03.1948წ. 

№18001023509 

ქ. ზესტაფონი, 

წერეთლის ქ.№8 

ბრძ.№66ა §39 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §17 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №68 

07.03.2018 წ. 

07.03.2018

წ. 

გაუგრძელდა 

უფლებამოსილების 

ვადა 2018 წლის 7 

მარტამდე ბრძ.№56 

23.03.2013წ. 

161 ნინო ფერაძე  

10.12.1962წ. 

№18001008435 

ქ. ზესტაფონი, 

წერეთლის №8 

ბრძ.№66ა §40 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §10 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

162 ლიანა  არქანია 

 15.11.1958წ. 

№51001010191 

ქ. ზუგდიდი, 

რუსთაველის ქ.№84, 

სართული 2 

ბრძ.№66ა §78 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№58 §1 

23.09.1998წ. 

ბრძ.№39 §11 

24.05.1999წ. 

ბრძ.№23 §1 

15.05.2008წ. 

31.03.2010 წ. ბრძ.№24 §1  

19.05.2008წ. 

  

163 მაია ფუტკარაძე 

05.07.1956წ. 

№19001025534 

ქ. ზუგდიდი, 

გამარჯვების ქ.№3 

ბრძ.№66ა §41 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §12 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

164 მარინა კუჭუხიძე 

21.11.1968წ. 

№62001005223 

ქ. ზუგდიდი, 

რუსთაველის გამზ.87, 

მე-3 სართ. 
 

ბრძ.№53 §3 

03.09.1996წ. 

ბრძ.№48 §3 

20.08.1997წ. 

ბრძ.№34 §3 

13.06.2008წ. 

31.03.2010 წ. ბრძ.№87 §7 

07.12.2006წ. 

გათავისუფლებულ

ია ბრძ.№810  

29.06.2011 წ. 

29.06.2011 

წ. 

 

165 თამარ ფიცხელაური 

09.08.1962წ. 

№20001012787 

ქ. თელავი, 

ვარდოშვილის 

ქ.მდებარე შენობა, მე-2 

სართული 

ბრძ.№66ა §44 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §17 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

166 ციალა კაციაშვილი ქ. თელავი, ბრძ.№66ა §45 31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ 27.07.2018  



27.07.1948წ. 

№20001006520 

ჭავჭავაძის გამზ.№98 27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §12 

24.05.1999წ. 

ია ბრძ. №197 

17.07.2018 წ. 
 

წ. 

167 გიორგი ბერიაშვილი 

01.05.1956წ. 

№45001002340 

ქ. თელავი, 

ქ.წამებულის ქ.№3ა, 

 მე-2 სართ. 

ბრძ.№3 §1 

16.01.1997წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ.№777   

20.06.2011 წ. 

20.06.2011

წ. 

 

168 თამარ ჩაფიძე  

15.08.1965წ. 

№60001052629 

ქ.ქუთაისი,ირ. აბაშიძის 

გამზ. №7/25 

ბრძ.№63 §17 

18.04.2003წ. 

31.03.2010 წ.    

169 თეიმურაზ გეგეშიძე 

23.05.1957წ. 

№35001008771 

ქ. თეთრიწყარო, 

თამარ მეფის ქ.№35 

ბრძ.№66ა §47 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §17 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

170 ასმათ აბრამიშვილი 

16.01.1944წ. 

№23001000372 

თიანეთი, 

რუსთაველის ქ.№6 

ბრძ.№20 §2 

16.04.1997წ. 

ბრძ.№53 §1 

02.06.2009წ. შ/პ 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ.№808   

23.12.2010 წ. 

01.01.2011

წ. 

ზღვრული ასაკის 

გაგრძ.2010 წ. 21 

ივნისიდან 2015 წ. 

21 ივლისამდე 

ბრძ.№107 §4 18.06.10  

171 გალინა მუმლაძე 

08.08.1964წ. 

№01006001102 

ქ.თბილისი,გურამიშვილ

ის გამზ.№9 

ბრძ.№100 §2 

30.09.2009წ. 

31.03.2010 წ.    

172 რიმა ზურაბიანი 

23.07.1957წ. 

№24001022434 

ქ. კასპი, 

კოსტავას ქ.№4 

ბრძ.№66ა §50 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §10 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

173 ლია რამიშვილი 

07.04.1962წ. 

№26001021799 

ლანჩხუთი, 

კოსტავას ქ.№37 

ბრძ.№66ა §51 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §17 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.   თანამდებობიდან 

გადაყენებულია 

ბრძ.№465 04.10.2010 

წ. 

საქ. იუსტიციის 

მინისტრის 2013 

წლის 05 ივნისის 

#508 ბრძანება -  

ძალადაკარგულად 

გამოცხადდეს 

,,ნოტარიუსის ლია 

რამიშვილის 

თანამდებობიდან 

გადაყენების 

თაობაზე“ 

საქართველოს 

იუსტიციის 

მინისტრის 2010 



წლის 04 ოქტომბრის 

№465 ბრძანება 

174 ზურაბ ჩიტიაშვილი 

28.12.1973წ.  

№13001006068 

ქ. ლაგოდეხი, 

26 მაისის ქ.№10 

ბრძ.№57 §10 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

175 ნუნუ ფრეწუაშვილი 

19.03.1961წ. 

№45001002551 

ქ. ყვარელი, 

კუდიგორის ქ.№2 

ბრძ. №92 §1  

27.10.1999წ. 

31.03.2010 წ.    შეუჩერდა 

სანოტარო 

საქმიანობის 

უფლება 2014 წლის 

06 მარტიდან 2 

(ორი) წლის ვადით 

ბრძ. #178  

03.12.2015 

176 ამირან ლომიძე 

25.03.1950წ. 

№09001013282 

ქ. ბაღდათი, 

ვაჟა-ფშაველას №5 

ბრძ.№66ა §54 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §17 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

177 ამირან ჯამბურიძე 

25.08.1961წ. 

№270010000704 

ქ.ქუთაისი, დავით 

აღმაშენებლის №142 

ბრძ.№66ა §55 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §10 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

178 მზია ებრალიძე 

02.07.1946წ. 

№33001014746 

ოზურგეთი, 

ჭავჭავაძის ქ.№15 

ბრძ.№66ა §56 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §12 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ.№905  

13.07.2011 წ. 

13.07.2011 

წ. 

 

179 მანანა ხარშილაძე 

23.03.1955წ. 

№28001070273 

ქ. მარნეული, 

რუსთაველის ქ.№41 

ბრძ.№66ა §60 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §17 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ.№71 §1 

22.07.2010 წ. 

 გადაყენებულია 

თანამდებობიდან 

ბრძ.№203 §1 

18.12. 

2009წ. 

180 ავთანდილ ზვიადაური 

22.07.1944წ. 

№12001039754 

ქ. მარნეული, 

26 მაისის ქ.№19 

ბრძ.№57 §11 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ.№224 

17.02.2011 წ. 

17.02.2011 

წ. 

 

181 მანანა ჭიჭინაძე 

10.12.1959წ. 

№01001037365 

ქ.თბილისი,ო.ხიზანიშვი

ლის ქ.№15 

ბრძ.№57 §14 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

182 გოჩა ჩაბალოშვილი 

08.04.1971წ. 

№28001001421 

ქ. მარნეული, 

ქ.რუსთაველის ქ.№89 

ბრძ.№58 §5 

08.08.2008წ. 

31.03.2010 წ.    

183 თინათინ კობერიძე 

23.01.1961წ. 

№01019041318 

ქ. მცხეთა, 

სამხედროს ქ.№12 

ბრძ.№66ა §62 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §12 

31.03.2010 წ.    



24.05.1999წ. 

184 მანანა მაჩხანელი 

20.10.1947წ. 

№31001040475 

ქ. მცხეთა, 

დ.აღმაშენებლის ქ.140 

ბრძ.№57 §7 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №153 

09.10.2017 წ. 

20.10.2017

წ. 

გაუგრძელდა 

უფლებამოსილების 

ვადა 2017 წლის 20 

ოქტომბრამდე 

ბრძ.№383 

20.11.2012წ. 

185 ქეთევან დეკანოსიძე 

14.12.1976წ. 

№56001008615 

ხარაგაული, 

სოლომონ მეფის ქ.№47 

ბრძ.№67 §10 

19.09.2006წ. 

31.03.2010 წ.    

186 ნატა გრძელიშვილი 

03.10.1959წ. 

№34001007777 

ქ. თბილისი, ი. აბაშიძეს 

ქ.  №43 (კავსაძის ქ. #9) 

ბრძ.№66ა §64 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §10 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

187 ქეთევან ჭაფოძე 

18.02.1959წ. 

№37001029380 

სამტრედია, 

რუსთაველის ქ.№14 

ბრძ.№66ა §65 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §12 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

188 მარინე გოგოლაძე 

10.02.1959წ. 

№37001005102 

სამტრედია, 

რაზმაძის ქ.№2 

ბრძ.№66ა §66 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §12 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

189 ირინა დევდარიანი 

27.05.1963წ. 

№38001004854 

საჩხერე, 

დ.აღმაშენებლის ქ.№3 

ბრძ.№66ა §67 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §12 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

190 მედეა დემეტრაშვილი 

12.10.1963წ. 

№01011014290 

ქ.თბილისი, გლდანის 1 

რ-ნი, კარტოგრაფიული 

ფაბრიკის მიმდებარე 

ტერიტორია 

ბრძ.№58 §8 

08.08.2008წ. 

31.03.2010 წ.    

191 მაია ილაური  

06.10.1968წ. 

№36001011194 

საგარეჯო, 

ერეკლე II ქ. №55 

ბრძ.№20 §7 

16.04.1997წ. 

31.03.2010 წ.    

192 გიორგი ლომაშვილი 

10.07.1974წ. 

№01017015932 

ქ. თბილისი, მტკვრის ქ. 

№6, სართული 1, ბ. #1ა 

ბრძ.№88 §5 

06.06.2003წ. 

31.03.2010 წ.    

193 თამარ ხუნაშვილი 

31.10.1957წ. 

№01011055769 

ქ. წნორი, 

თავისუფლების ქ. №11 

ბრძ.№66ა §70 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §10 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

194 ცირა დიდებულიძე  

27.01.1965წ. 

თბილისი, 

მარჯანიშვილის ქ. № 26ა 

ბრძ.№38 §8 

06.03.2003წ. 

31.03.2010 წ.    



№57001005892 

195 ნინო ჩახტაური 

22.05.1961წ. 

№01029008946 

ყვარელი, 

ი.ჭავჭავაძის ქ. №112 

ბრძ.№66ა §74 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §10 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

196 მანანა მარსაგიშვილი 

08.03.1962წ. 

№44001001286 

ყაზბეგის რ/ნი, 

დ.სტეფანწმინდა, 

 ვაჟა-ფშაველას ქ. №1 

ბრძ.№57 §12 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

197 ლია გოგია  

18.12.1972წ. 

№62004005980 

ქ.თბილისი,რუსთაველი

ს გამზ. №46 

ბრძ.№67 §8 

19.09.2006წ. 

31.03.2010 წ.    

198 ნონა კვარაცხელია 

18.08.1955წ. 

№51001011565 

წალენჯიხა, 

გამსახურდიას ქ. №9 

ბრძ.№66ა §79 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §17 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

199 მარინა ახალაური 

25.08.1961წ. 

№14001006592 

დ/წყარო, 

კოსტავას ქ. №38 

ბრძ.№66ა §82 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §12 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №280 

05.10.2013 წ. 

07.10.2013 

წ. 

 

200 ლია გომელაური 

14.04.1959წ. 

№14001008188 

დ/წყარო, 

ფიროსმანის ქ. №18 

ბრძ.№66ა §83 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §10 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №17 

28.01.2016 წ. 

11.01.2016 

წ. 

 

201 ბაბული დანელია 

30.12.1961წ. 

№55001004051 

ხონი, 

თავისუფლების ქ.  №11 

ბრძ.№66ა §84 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §12 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

202 იამზე ქუთათელაძე-

იოსელიანი 

31.03.1963წ. 

№53001019630 

ქ.ქუთაისი, ბუხაიძის 

ქ.№4 

ბრძ.№66ა §86 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §10 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

203 ლია  ვადაჭკორია 

15.04.1957წ. 

№46001002608 

ქ. ჩოხატაური, 

აკ. წერეთლის ქ. №1 

ბრძ.№66ა §88 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §17 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

204 მანანა კვარაცხელია 

01.09.1962წ. 

№48001003213 

ჩხოროწყუ, 

აღმაშნებელის ქ. №14 

ბრძ.№57 §5 

15.07.1999წ. 

31.03.2010 წ.    

205 მადონა ქიქავა  

18.02.1964წ. 

№01019027129 

ქ. ხაშური, 

მ. კოსტავას ქ. №7 „ა“ 

ბრძ.№66ა §89 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §10 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ.    



206 დალი ტალახაძე 

15.02.1953წ. 

№01030016651 

ქ. ხაშური, 

კოსტავას ქ. №4 

ბრძ.№66ა §90 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §10 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №52 

15.02.2019 წ. 
 

15.02.2019 

წ. 

გაუგრძელდა 

უფლებამოს. ვადა 

2018 წლის 15 

თებერვლიდან 2019 

წლის 15 

თებერვლამდე 

ბრძ.: №48 

14.02.2018  

207 ზაირა კუტალია 

25.05.1940წ. 

№58001003188 

ქ. ხობი, 

ც.დადიანის ქ. №192 

ბრძ.№66ა §85 

27.08.1996წ. 

ბრძ.№39 §12 

24.05.1999წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №50 

23.03.2017 წ. 
 

23.03.2017 

წ. 

გაუგრძელდა 

უფლებამოს.ვადა 

2010 წ.25.05-დან 

2015 წ. 25. 05-

მდე.ბრძ.№85 §7 

18.05.2010 

208 ნინო  უბერი 

15.03.1979წ. 

№19001001081 

ქ. თბილისი, 

მიხეილ თამარაშვილის 

გამზ. №14 

ბრძ.№59 §5 

11.08.2008წ. 

31.03.2010 წ.    

209 სოსო მუმლაძე  

20.02.1964წ. 

№01017012206 

ქ. თბილისი, 

შარტავს ქ. №42 

ბრძ.№67 §2 

19.09.2006წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №180 

01.11.2016წ.  

01.11.2016

წ. 

შეუჩერდა 

სანოტარო 

საქმიანობის 

უფლება 2016 წლის 

22 აგვისტოდან 

22.08.2016წ. ბრძ. 

#1128 

210 ინგა ხარძიანი 

 07.07.1977წ. 

№62004001308 

ქ. თბილისი, 

დ. გამრეკელის ქ. №6,  1-

ლი სართული, ბინა #5 

ბრძ.№58 §11 

08.08.2008წ. შ/პ 

ბრძ.№83 §1 

10.08.2009წ. შ/პ 

31.03.2010 წ.    

211 ვოლმარა მელაძე 

15.12.1947წ. 

№62001009012 

ქ. თბილისი,  

ლესელიძის ქ. №4 

ბრძ.№53 §3 

03.09.1996წ. 

ბრძ.№48 §3 

20.08.1997წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №460 

27.12.2012წ.  

15.12.2012

წ. 

 

212 ლიანა  ბუხრიკიძე 

16.12.1979წ. 

№01025004827 

ქ. თბილისი, 

დ.აღმაშენებლის 

გამზ.№81 

ბრძ.№59 §6 

11.08.2008წ. შ/პ 

ბრძ.№84 §1 

11.08.2009წ. შ/პ 

31.03.2010 წ.    

213 ეკატერინე მარშანია 

08.03.1974წ. 

№62001025211 

ქ. თბილისი, 

ვაჟა-ფშაველას 47, 

კვარტალი I, კორპ. #2, 

პირველი სართული 

ბრძ.№53 §3 

03.09.1996წ. 

ბრძ.№48 §3 

20.08.1997წ. 

31.03.2010 წ.    

214 ნიკოლოზ მალაშხია 

20.12.1948წ. 

№62004000581 

ქ. თბილისი, 

პეკინის ქ. №15 

ბრძ.№53 §3 

03.09.1996წ. 

ბრძ.№48 §3 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №381 

04.12.2018 წ. 

20.12.2018  



20.08.1997წ. 

215 ქეთევან გრიგოლია 

10.11.1971წ. 

№62003006719 

ქ. თბილისი, 

ვაჟა-ფშაველას გამზ. №45 

ბრძ.№53 §3 

03.09.1996წ. 

ბრძ.№48 §3 

20.08.1997წ. 

31.03.2010 წ.    

216 ლალი რობაქიძე 

19.06.1965წ. 

№01011009590 

ქ. თბილისი, 

დ.აღმაშენებლის №77 

ბრძ.№53 §3 

03.09.1996წ. 

ბრძ.№48 §3 

20.08.1997წ. 

31.03.2010 წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ.№96 §1 

27.08.10 

27.08.10  

217 ქეთევან (ქეთო) გამისონია 

15.08.1950წ. 

№62006034534 

ქ. თბილისი, 

წერეთლის ქ.142 

ბრძ.№53 §3 

03.09.1996წ. 

ბრძ.№48 §3 

20.08.1997წ. 

31.03.2010 წ.    

218 მერაბ ფარჯიკია 

09.04.1957წ. 

№01029007174 

ქ. თბილისი, 

ვაჟა-ფშაველას ქ. 41 

ბრძ.№53 §3 

03.09.1996წ. 

ბრძ.№48 §3 

20.08.1997წ. 

31.03.2010 წ.    

219 ქეთევან  ჩხიკვაძე 

28.04.1960წ. 

№01006001691 

ქ. თბილისი, 

პუშკინის ქ. №10 

ბრძ.№59 §2 

19.09.1997წ. 

31.03.2010 წ.    

 
220 

ნინო მათუაშვილი 

30.01.1980წ. 

№35001019055 

ქ. თბილისი, ვაჟა 

ფშაველას გამზ.№10 

 

ბრძ.№29 §2 

29.03.2010წ. 

 

31.03.2010 წ. 
 
 

 
 

 
 

221 ირმა ბერიძე 

04.11.1966 წ. 

№01001038016 

ქ.თბილისი, გრიგოლ 

რობაქიძის გამზ. №7, 

კორპ. №4, ფართი №6 

ბრძ.№46 §1 

24.05.2010 წ. 

25.05.2010 წ.    

222 ანჟელა მანია 

01.03.1977წ. 

№62001034660 

ქ.თბილისი, 

რესპუბლიკური 

საავადმყოფოს 

მიმდებარე ტერიტორია 

(ყოფილი იონა ვაკელის 

ქ.№2) 

ბრძ.№46 §2 

24.05.2010 წ. 

25.05.2010 წ.    

223 იუნონა კალაიტზიდი 

31.10.1960 წ. 

№52001011446 

ქ. წალკა, არისტოტელეს 

ქ. №10 

ბრძ.№46 §3 

24.05.2010 წ. 

25.05.2010 წ.    

224 ნათია ფაღავა 

06.04.1985წ. 

№61002014147 

ქ. ბათუმი, მელაშვილის 

ქ. №29, ბინა №40 

ბრძ. №233 

21.02.2011წ. 

01.03.2011წ.    

225 როზა ნადირიანი 

08.10.1956წ. 

№01002012919 

თბილისი, გლდანის „ა“ 

მ/რ-ნი, 50-ე კორპუსის 

მიმდებარედ 

ბრძ. №243 

24.02.2011წ. 

01.04.2011წ.   შეუჩერდა 

ნოტარიუსის 

უფლებამოსილება  

2019 წლის 23 



მაისიდან ორი თვის 

ვადით 22.05.2019წ. 

ბრძ. #195 

226 ლალი ბაგრატიონი 

22.03.1965წ. 

№01023003214 

 

თბილისი, მეტრო 

სადგური „ვარკეთილის“ 

მიმდებარე ტერიტორია 

(მე-2 სართული) 

ბრძ.№249 

26.02.2011წ. 

11.04.2011წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №76 

06.05.2015 წ. 

05.05.2015 შეუჩერდა 

სანოტარო 

საქმიანობის 

უფლება 2015 წლის 

8 აპრილიდან 

09.04.2015წ. ბრძ. 

#374 

227 ხათუნა ქაჯაია 

16.02.1966წ. 

№58001002507 

ქ. ზუგდიდი, ი. 

მეუნარგიას ქ.№1 

ბრძ.№1527 

10.10.2011წ. 

29.11.2011წ.    

 

228 თამარ პოლიკაშვილი 

04.04.1980წ. 

№01020004795 

თბილისი, ირ. აბაშიძის 

ქ. №22 (სართული 1, ბინა 

#17) 

ბრძ. №81 

21. 01. 2012 წ. 

07.02.2012წ.    

229 ოთარ ცისკარაშვილი 

16.01.1988წ. 

№01022012301 

თბილისი, დ. 

აღმაშენებლის გამზირი 

№154, სართული #3, 

ოფისი #302 

ბრძ. №85 

21.01.2012წ. 

10.02.2012წ.    

230 დარეჯან 

ახალბედაშვილი 

28.11.1984წ. 

№01019017297 

თბილისი, მტკვრის ქ. 

№6, სართული 1 

ბრძ. №89 

21.01.2012წ. 

14.02.2012წ.    

231 თამთა ჭადაშვილი 

14.09.1989წ. 

№01019047394 

თბილისი, 

გურამიშვილის გამზ. 

№36 

ბრძ.№121 

26.01.2012წ. 

17.02.2012წ.    

232 ეკატერინე ძულიაშვილი 

16.03.1979წ. 

№01001003353 

თბილისი, 

დიღმის მასივი, მე-3 

კვარტ. მე-7 კორპ. ბინა 1ა 

ბრძ. №87 

21.01.2012წ. 

24.02.2012წ.    

233 მარიამ ცისკაძე 

19.11.1960წ. 

№01008003840 

თბილისი, ყიფშიძის ქ. 

№5ა 

ბრძ. №86 

21.01.2012წ. 

24.02.2012წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №274 

30.09.2013 წ. 

30.09.2013

წ. 

 

234 ეკატერინა კიც 

15.09.1976წ. 

№47001003606 

თბილისი, დ. 

აღმაშენებლის გამზ. 

№108 

ბრძ. №88 

21.01.2012წ. 

20.03.2012წ.    

235 შორენა ხაინდრავა 

26.01.1973წ. 

№62007003063 

 

თბილისი, გამრეკელის 

(ყოფ. კუტუზოვის) ქ. 

№18 

ბრძ. №84 

21.01.2012წ. 

14.03.2012წ.    

236 სოფიკო გობეჯიშვილი 

25.11.1972წ. 

თბილისი, ვაჟა-

ფშაველას გამზირი #49 

ბრძ. №83 

21.01.2012წ. 

14.03.2012წ.    



№62001027271 

237 თამარ ჩიტიანი 

06.11.1987წ. 

№60001052882 

თბილისი, მტკვრის ქ. #6 ბრძ. №82 

21.01.2012წ. 

16.03.2012წ.    

        

238 თამარ ნაჭყებია 

25.05.1984წ. 

№60001026720 

ქუთაისი, რუსთაველის 

გამზ. №137, ბ. 33 

ბრძ. №122 

26.01.2012წ. 

21.03.2012წ.    

239 ოთარ გოლოძე 

25.01.1984წ. 

№01024023791 

თბილისი, ომარ 

ხიზანიშვილის ქუჩა N30, 

მე-2 სართული, N8 

ბრძ. №505 

11.04.2012წ. 

26.04.2012წ.    

 

240 ბაჩანა შენგელია 

30.07.1979წ. 

#19001003660 

თბილისი, ზ. 

ფალიაშვილის ქ. №13/8 

ბრძ. №389 

23.03.2012წ. 

30.04.2012წ.    

241 სალომე სალუქვაძე 

25.04.1986წ. 

#01019054805 

თბილისი, მერაბ 

ალექსიძის ქ. N13, 

კომერციული ფართი N4 

ბრძ. №390 

23.03.2012წ. 

17.05.2012წ.    

242 თამარ ბაქრაძე 

06.11.1984წ. 

#01014002800 

თბილისი, დ/დიღომი, ი. 

პეტრიწის ქ. #16 

ბრძ. №800 

07.06.2012წ. 

19.07.2012წ.    

243 დავით ჩალათაშვილი 

05.12.1987წ. 

#01030037424 

თბილისი, სანაპიროს ქ. 

#2ა, ბინა N1 

ბრძ. №1001 

09.07.2012წ. 

19.07.2012წ.    

244 თინათინ რურუა 

13.11.1987წ. 

#01024051673 

თბილისი, ალ. ყაზბეგის 

გამზირი #6 

ბრძ. №725 

25.05.2012წ. 

20.07.2012წ.    

245 შორენა ხარაიშვილი 

29.01.1981 

#25001002891 

თბილისი, დ. 

აღმაშენებლის გამზირი 

#116 

ბრძ. №801 

07.06.2012წ. 

23.07.2012წ.    

246 ანა ქაჯაია 

21.03.1987 

#58001013033 

თბილისი, აფაქიძის ქ. 

#11, სადარბაზო 3, 

სართული 6, ბინა N132 

ბრძ. №799 

07.06.2012წ. 

27.07.2012წ.    

247 მაგდა კოსტავა 

07.11.1968წ. 

#01008001365 

ქ. თბილისი, დედაენის 

პარკის ტერიტორია, მე-2 

სართული 

ბრძ. №395 

06.12.2012წ. 

10.12.2012წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №237 

23.10.2014 წ. 

17.10.2014

წ. 

 შეუჩერდა 

სანოტარო 

საქმიანობის 

უფლება 2014 წლის 

11 ივლისიდან 

15.07.2014წ. ბრძ. 

#950 

248 თამარ სალბიშვილი 

01.05.1978წ. 

#01003001110 

ქ. თბილისი, ქ. 

წამებულის  გამზირი 

#67-ის მიმდებარედ 

ბრძ. №393 

06.12.2012წ. 

10.12.2012წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №90 

03.06.2015 წ. 

02.06.2015 შეუჩერდა 

სანოტარო 

საქმიანობის 



უფლება 2014 წლის 

11 ივლისიდან 

15.07.2014წ. ბრძ. 

#950 

249 მაკა ბახტაძე 

02.09.1975წ. 

#01025004357 

ქ. თბილისი, დედაენის 

პარკის ტერიტორია, მე-2 

სართული 

ბრძ. №394 

06.12.2012წ. 

10.12.2012წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №76 

06.05.2015 წ. 

05.05.2015 შეუჩერდა 

სანოტარო 

საქმიანობის 

უფლება 2014 წლის 

11 ივლისიდან  

15.07.2014წ. ბრძ. 

#950 

250 ირმა გოგია 

15.01.1978წ. 

#01027003167 

ქ. თბილისი, 

ვარკეთილი, მე-3 მასივი, 

კალოუბნის ქ. #14, ბინა 

#24 

ბრძ. №400 

06.12.2012წ. 

10.12.2012წ.    

251 გიორგი ჯელაძე 

28.10.1980წ. 

#01026007469 

ქ. თბილისი, 

ვარკეთილის დასახლება 

3, მ/რ III, კორპ. 310 

ბრძ. №397 

06.12.2012წ. 

10.12.2012წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №105 

04.06.2016 წ. 

07.06.2016  

252 ნანა ჩუბინიძე 

25.02.1983წ. 

#01025012528 

ქ. თბილისი, 

ი.ჭავჭავაძის გამზირი 42, 

სადარბაზო 1, სართული 

2, ბინა 1 

ბრძ. №399 

06.12.2012წ. 

11.12.2012წ.    

253 მაგდანა როყვა 

27.06.1982წ. 

#33001019015 

ოზურგეთი, შოთა 

რუსთაველის ქ. #4 

ბრძ. №391 

06.12.2012წ. 

18.12.2012წ.     

254 მარინე წაწალაშვილი 

01.03.1974წ. 

#20001021400 

ქ. თელავი, 

ვარდოშვილის ქ. #15 

ბრძ. №398 

06.12.2012წ. 

18.12.2012წ.     

255 ხატია ბერიძე 

30.11.1988წ. 

#01027046620 

ქ. თბილისი, მ. კოსტავას 

ქ. #75 

ბრძ. №392 

06.12.2012წ. 

09.01.2013წ.    

256 დავით იმნაძე 

12.07.1977 

#01009002964 

ქ. თბილისი, გორგასლის 

ქ. #49 

ბრძ. №416 

11.12.2012წ. 

14.01.2013წ.    

257 გიორგი მინაძე 

23.09.1985წ. 

#01001042058 

ქარელი, ი. ჭავჭავაძის ქ. 

N18 

ბრძ. №396 

06.12.2012წ. 

18.01.2013წ.    

258 ელენე მერგელ 

17.12.1979წ. 

#01007006393 

ქ. თბილისი, ქეთევან 

წამებულის გამზირი 

#22/4 

ბრძ. №415 

11.12.2012წ. 

21.01.2013წ.    

259 

 

მინდია ღაღანიძე 

28.03.1988წ. 

ქ. ქუთაისი, ნიკეას ქ. #7ა ბრძ. №98 

26.04.2013წ. 

17.05.2013წ.     



#60001073383 

260 

 

 

გრიგოლ გოგალაძე 

04.06.1989წ. 

#01005019022 

ქ. თბილისი, 

საქსოფმანქანის 

დასახლება (ლილოს 

დასახლება), IV 

კვარტალი, I კორპუსი, ბ. 

#2 

ბრძ. №95 

26.04.2013წ. 

23.05.2013წ.  გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №121 

12.08.2015 წ. 

12.08.2015  

261 

 

ელენა გელაძე 

04.05.1985წ. 

#03001003563 

ქ. თბილისი, 

მეტროსადგურ 

,,ახმეტელიდან“ 

მუხიანში მიმავალი 

გზის მარჯვენა მხარეს, 

მე-2 სართული, ფართი 

#6 

ბრძ. №96 

26.04.2013წ. 

27.05.2013წ.    

262 

 

დავით მეფარიშვილი 

02.04.1973წ. 

#01034004756 

ქ. თბილისი, აკ.  

წერეთლის გამზირი 

#110 

ბრძ. №113 

14.05.2013წ. 

29.05.2013წ.    

263 

 

მარიამ კვარაცხელია 

22.12.1987წ. 

#19001053717 

ქ. ბათუმი, დ. 

აღმაშენებლის ქუჩა #10, 

ბ. #28 

ბრძ. №112 

14.05.2013წ. 

 07.06.2013წ.    

264 

 

ნუნუ კაკოჩაშვილი 

18.03.1985წ. 

#18001015529 

ქ. თბილისი, ქ. 

წამებულის გამზირი  

#67-ის მიმდებარედ 

ბრძ. №111 

14.05.2013წ. 

10.06.2013წ.     

265 

 

ქრისტინა ფიცხელაური 

26.08.1984წ. 

#01022008274 

ქ. მარნეული, 

გამსახურდიას ქუჩა 

ბრძ. №94 

26.04.2013წ. 

21.06.2013წ. გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №240 

24.10.2014 წ. 

27.10.2014

წ. 

 

266 

 

ნანი ბარბაქაძე 

06.01.1986წ. 

#01013024814 

ქ. თბილისი 

ც. დადიანის ქ. #22/24, 

სადარბაზო 1, 

საერთული2, ბინა №4 

ბრძ. №97 

26.04.2013წ. 

25.06.2013წ.    

267 მანანა გოგაშვილი 

11.12.1990წ. 

#01017014464 

ქ. თბილისი, დიდი 

დიღომი, მირიან მეფის 

ქუჩა #52 

ბრძ. №264 

16.09.2013წ. 

16.09.2013წ.     

268 დიანა სვანაძე 

01.03.1988წ. 

#61001049021 

ქ. თბილისი, 

დ.აღმაშენებლის 

გამზირი #109 

ბრძ. №266 

16.09.2013წ. 

16.09.2013წ.    

269 თამარ დადვანი 

01.11.1979წ. 

#62007004164 

ქ. თბილისი, ვაზისუბნის 

I მ/რ, მე-12 კორპუსის 

მიმდებარე ტერიტორია 

ბრძ. №265 

16.09.2013წ. 

16.09.2013წ.    

270 ხათუნა დოლბაძე 

04.03.1970წ. 

#62001010723 

ქ. სენაკი, რუსთაველის 

/ვაჰანიას #243 

ბრძ. №267 

16.09.2013წ. 

16.09.2013წ.    



271 თამარ კობახიძე 

21.05.1976წ. 

#01024011220 

ქ. თბილისი, მოსკოვის 

გამზირი #5, ბინა #40 

ბრძ. №263 

16.09.2013წ. 

16.09.2013წ.    

272 ეკატერინე ედიბერიძე 

26.01.1979წ. 

#01007001593 

ქ. თბილისი, მოსკოვის 

გამზირი #5, ბინა #40 

ბრძ. №262 

16.09.2013წ. 

16.09.2013წ.    

273 სოფიო მსხილაძე 

24.09.1989წ. 

#61004036212 

ქ. ქობულეთი, 

რუსთაველის ქ. #121ა, 

სართული 1 

ბრძ. №260 

16.09.2013წ. 

21.10.2013წ.    

274 ნინო შელია  

03.05.1988წ 

№51001013882 

ქ. ზუგდიდი, 

გამსახურდიას ქ. #15 

ბრძ. №261 

16.09.2013წ. 

28.10.2013წ.    შეუჩერდა 

სანოტარო 

საქმიანობის 

უფლება 2016 წლის 

22 აგვისტოდან 

22.08.2016წ. ბრძ. 

#1127 

275 გიორგი ჭიტაშვილი 

22.09.1989წ. 

#01031005588 

ქ. თბილისი, სულხან 

ცინცაძის ქ. #38 

ბრძ. №287 

17.10.2013წ. 

 

28.10.2013წ.     

276 თეა მაღალდაძე 

20.12.1986წ. 

#01011032331 

ქ. თბილისი, მტკვრის ქ. 

#6 

ბრძ. №291 

23.10.2013წ. 

 

28.10.2013წ.     

277 მაია ედიშერაშვილი 

22.02.1972წ. 

#20001018967 

ქ. რუსთავი, 

ფალიაშვილის ქ. 

#1(მეგობრობის გამზ. 

22)/101 

 

ბრძ. №288 

17.10.2013წ. 

 

29.10.2013წ.    

278 მაგდა ჯანხოთელი 

27.07.1990წ. 

#27001006600 

ქ. თბილისი, დიღმის 

მასივი, მე-IV კვარტალი, 

კორპუსი #7 

ბრძ. №286 

17.10.2013წ. 

 

30.10.2013წ.    

279 შორენა გოგორიშვილი 

18.07.1980წ. 

#01010007247 

ქ. თბილისი, 

გამსახურდიას გამზ. 

#34/ალ. ყაზბეგის გამზ. 

#2-ში მდებარე #1 

შენობის III სართული, 

ოთახი #322 

ბრძ. №11 

22.01.2014წ. 

 

05.02.2014წ.    

280 ცირა ლომაია 

23.11.1989წ. 

#01017035749 

ქ. თბილისი, კალოუბნის 

ქ. N6 

ბრძ. №10 

22.01.2014წ. 

 

10.02.2014წ.     

281 ნინო მათნაძე 

25.01.1988წ. 

#20001028416 

ქ. თელავი, ქეთევან 

წამებულის ქ. #11, 

მეორე სართული 

ბრძ. №6 

21.01.2014წ. 

 

10.02.2014წ.    



282 თეა კიკუაშვილი 

28.03.1986წ. 

#01008026012 

ქ. თბილისი,  

ლესელიძის ქ.№17  

 

ბრძ. №25 

15.02.2014წ. 

17.02.2014წ.    

283 მზია შვანგირაძე 

15.03.1963წ. 

#01016003506 

ქ. თბილისი, ს. ცინცაძის 

ქ. #50, საოფისე ფართი 

#1ა 

ბრძ. №26 

15.02.2014წ. 

17.02.2014წ.    

284 თეო ნებიერიძე 

15.10.1968წ. 

#50001000314 

ქ. გორი, ვაჩნაძის ქ. #1 ბრძ. №8 

21.01.2014წ. 

17.02.2014წ.    

285 მარიამ ნავროზაშვილი 

01.08.1990წ. 

#01002018661 

ქ. თბილისი, დავით 

გურამიშვილის გამზირი 

#23ა, კომერციული 

ფართი #45 , ბლოკი ,,გ“, 

II სართული 

ბრძ. №9 

22.01.2014წ. 

21.02.2014წ.    

286 ირაკლი ტოროტაძე 

31.08.1985წ. 

#26001006942 

ქ. ფოთი, კოსტავას ქუჩა 

#4 

ბრძ. №115 

01.05.2014წ. 

13.05.2014წ.    

287 ზაალ ზაქარაშვილი 

07.05.1988წ. 

#60001078116 

ქ. თბილისი, ალ. 

ყაზბეგის ქ. #47  

ბრძ. №114 

01.05.2014წ. 

16.05. 2014წ.     

288 დავით წივწივაძე 

11.07.1983წ. 

#57001010416 

ქ. თბილისი, ალეკო 

გობრონიძის  ქ. #1ა 

ბრძ. №116 

01.05.2014წ. 

23.05.2014წ.    

289 თამარ ცერცვაძე 

04.02.1988წ. 

#25001020946 

ლაგოდეხის რაიონი, 

კოსტავას ქ. #12 

ბრძ. №125 

23.05.2014წ. 

29.05.2014წ.    

290 ლალი ჯანუყაშვილი 

22.06.1959წ. 

#01025006251 

ქ. თბილისი, დიდი 

დიღომი, მესამე 

მიკრო/რაიონი, მირიან 

მეფის გამზირი 84-ის 

მიმდებარედ 

ბრძ. №107 

16.04.2014წ. 

30.05.2014წ.    

291 ვლადიმერ ჭოხონელიძე 

04.01.1961წ. 

#60002010720 

ქ. ქუთაისი, ი. ჭავჭავაძის 

გამზ. #39ა, ფართი N9, 

სართული მე-2 

ბრძ. №126 

23.05.2014წ. 

02.06.2014წ.    

292 ზაზა მეგრელიშვილი 

04.02.1982 წ. 

#61002008523 

ქ. თბილისი, 

სტანისლავსკის ქუჩა #5, 

პირველი სართული, 

ოფისი #107 

ბრძ. №124 

23.05.2014წ. 

23.06.2014წ.     

293 ია ყიფიანი 

29.06.1983 წ. 

#01008020803 

ქ. თბილისი, ი. 

ჭავჭავაძის გამზირი N68 

ბრძ. №189 

04.08.2014წ. 

09.09.2014წ.    

294 ლანა ხანიშვილი თბილისი, პეკინის გამზ. ბრძ. №9 23.02.2016წ.    



19.11.1989 წ. 

#01005022751 

N15 22.01.2016წ. 

295 ქეთევან ტყეშელაშვილი 

07.09.1990 წ. 

#01017038380 

თბილისი, თამარ მეფის  

გამზ. N12 

ბრძ. №13 

22.01.2016წ. 

26.02.2016წ.    

296 ქრისტინე მერკვილაძე 

05.08.1984 წ. 

#60001034779 

ქ. წყალტუბო, 

რუსთაველის ქ. #25 

ბრძ. №11 

22.01.2016წ. 

29.02.2016წ.    

297 ლანა მაჭავარიანი 

01.12.1989 წ. 

#60001123118 

 

ქ. თბილისი, 

თავისუფლების მოედანი  

#4 

ბრძ. №10 

22.01.2016წ. 

02.03.2016წ.    

298 ქეთევან ქურასბედიანი 

11.04.1978 წ. 

#01026001254 

 

თბილისი, დოლიძის ქ. 

N24/ბალანჩივაძის ქ. 

N17, მე-2 სართული, ბინა 

N2ა 

ბრძ. №14 

22.01.2016წ. 

11.03.2016წ.    

299 ალექსანდრე ჩალაური 

19.05.1989 წ. 

#59001074691 

 

თბილისი, გლდანის I 

მ/რ, კარტოგრაფიული 

ფაბრიკის მიმდებარედ 

ბრძ. №12 

22.01.2016წ. 

14.03.2016წ.    

300 მაკა შარაბიძე 

04.11.1986 წ. 

#20001021776 

 

ქ. წალკა, არისტოტელეს 

ქ. #22 

ბრძ. №137 

03.08.2016წ. 

16.09.2016    

301 ოლღა გიორგაძე 

01.11.1981 წ. 

#01011025132 

 

ქ. ბორჯომი, რკინიგზის 

სადგურის შენობა 

ბრძ. №151 

05.09.2016წ. 

19.09.2016    

302 მაია მენთეშაშვილი 

10.08.1985 წ. 

#45001005547 

 

ქ. დედოფლისწყარო, 

ფიროსმანის ქ. #18 

ბრძ. №156 

05.09.2016წ. 

04.10.2016    

303 გვანცა კვაცაშვილი 

05.07.1991 წ. 

#13001059694 

 

დაბა მესტია, თამარ 

მეფის გამზ. #54 

ბრძ. №152 

05.09.2016წ. 

04.10.2016    

304 თინათინ გელაშვილი 

16.10.1979 წ. 

#11001003593 

 

ქ. ახალქალაქი 

თავისუფლების ქ. #82 

ბრძ. №149 

05.09.2016წ. 

11.10.2016    

305 თამარი დიაკონიძე 

15.10.1990 წ. 

ქ. ონი, დ. აღმაშენებლის 

მოედანი, #1 

ბრძ. №154 

05.09.2016წ. 

01.11.2016    



#01019060362 

 

306 მარი ბეჟანიძე 

22.12.1990 წ. 

#61001063352 

 

ქ. ცაგერი, რუსთაველის 

ქ. #69 

ბრძ. №150 

05.09.2016წ. 

02.11.2016    

307 თამარ აბულაშვილი 

04.11.1986 წ. 

#01010018210 

 

დაბა თიანეთი, 9 

აპრილის ქ. #21 

ბრძ. №153 

05.09.2016წ. 

03.11.2016    

308 თამარ გეფერიძე 

19.07.1989 წ. 

#01024032150 

 

ბორჯომის რაიონი, დაბა 

ბაკურიანი, თამარ მეფის 

ქ. #2 

ბრძ. №155 

05.09.2016წ. 

07.11.2016    

309 გიგი გოლუბიანი 

15.06.1988 წ. 

#35001095431 

ქ. ვანი, თავისუფლების 

ქუჩა #65 

ბრძ. №32 

16.02.2017წ. 

24.04.2017    

310 მარიამი შავერდაშვილი 

13.04.1990 წ. 

#01011074396 

დაბა ასპინძა, თამარის ქ. 

#3 

ბრძ. №31 

16.02.2017წ. 

24.04.2017     

311 თამარი ხურციძე 

14.11.1989 წ. 

#01011066754 

ქ. თერჯოლა, 

რუსთაველის ქ. #109 

ბრძ. №121 

30.06.2017წ. 

23.08.2017     

312 ბექარი როგავა 

20.07.1972 წ. 

#19001010382 

ქ. ხობი, 9 აპრილის ქ. #3 ბრძ. №120 

30.06.2017წ. 

25.08.2017  გათავისუფლებულ

ია ბრძ. №56 

22.02.2018 წ. 

27.02.2018

წ. 

 

313 იულია არდემანაშვილი 

04.04.1986 წ. 

#43001008706 

ქ. კასპი, გიორგი სააკაძის 

ქ. #5ბ 

ბრძ. №160 

17.10.2017წ. 

20.11.2017    

314 ნინო დავითაშვილი 

18.10.1990 წ. 

#01024068545 

ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. 

#15 

ბრძ. №158 

17.10.2017წ. 

20.11.2017    

315 მაიკო გოგოლაძე 

01.05.1991 წ. 

#01008034408 

ქ. ბორჯომი, 

რუსთაველის ქ. #115 

ბრძ. №161 

17.10.2017წ. 

20.11.2017    

316 გულთამზე 

ბოჭორიშვილი 

18.11.1979 წ. 

#01027010131 

ქ. სიღნაღი, ც. დადიანის 

ქ. #2/კოსტავას ქ. #13 

ბრძ. №159 

17.10.2017წ. 

20.11.2017    

317 დიმიტრი 

ლიპარტელიანი 

24.02.1991 წ. 

დაბა ადიგენი, არტემ 

ბალახაშვილის ქ. #19 

ბრძ. №157 

17.10.2017წ. 

20.11.2017    



#27001007054 

318 ვლადიმერ თულაძე 

25.08.1982 წ. 

#19001019900 

ქ. ხობი, ც. დადიანის ქ. 

#188 

ბრძ. №136 

14.05.2018წ. 

08.06.2018    

319 თამუნა ბუზალაძე 

26.06.1989  წ. 

#54001044003  

დაბა ლენტეხი 

დავით აღმაშენებლის ქ. 

N5 

ბრძ. №270 

13.09.2018წ. 

03.10.2018    

320 თინათინ ვარდოსანიძე 

25.07.1989  წ. 

#18001050817 

ქ. ზესტაფონი 

წერეთლის ქ. N8 

ბრძ. №269 

13.09.2018წ. 

03.10.2018    

321 ნატო ნადირაძე 

25.04.1990 წ. 

#01001066384  

ქ. წყალტუბო 

აკ. წერეთლის ქ. N12 

ბრძ. №275 

13.09.2018წ. 

03.10.2018    

322 ბექა წიწილაშვილი 

11.12.1990 წ. 

#18001059304 

დაბა ქედა, დავით 

აღმაშენებლის ქ. N16ა 

ბრძ. №272 

13.09.2018წ. 

03.10.2018    

323 ანა კაკულია 

10.06.1994 წ. 

#01019078845  

ქ. ახმეტა, რუსთაველის 

ქ. N55 

ბრძ. №273 

13.09.2018წ. 

04.10.2018    

324 გიორგი მაჭარაშვილი 

01.12.1987 წ. 

#59001046772 

ქ. ამბროლაური, თამარ 

მეფის ქ. N1 

ბრძ. №271 

13.09.2018წ. 

11.10.2018    

 

შენიშვნა: 

- მოქმედი ნოტარიუსები 

- უფლებამოსილებაშეჩერებული და გადაყენებული ნოტარიუსები 

 

 


