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დანართი # 02-817/2018
მონიტორინგის ცენტრი - მედიატორი
სახელი, გვარი
ლევან ზვიადაური
ვაჟა გედეშური
ნათია შავლოხაშვილი
ნინო ელიკაშვილი
დალი ხუბულური
ია მოძღვრიშვილი
ბაბულია ზაქარიაშვილი
თემური ზურაბიანი
რამაზი აბაზოვი
ილია შოთაევი
თამარ ფირანიშვილი
მანანა ირემაშვილი
გიორგი ძამუკაშვილი
ალექსანდრე კილასონია
სოფია მარგიანი
ილია ქავთარაძე
გიორგი მამულაშვილი
ზურაბ მაჩხანელი
რესანი შავაძე
მალხაზი ბუცხრიკიძე
დიმიტრი ნებიერიძე
ანზორ ტაბიძე
გიორგი კუპატაძე
ლერი ჯორბენაძე
დავითი დარცმელიძე
თენგიზი ბესელია
დავით თოფურია
ზაური გაბელაია
კონსტანტინე ინალიშვილი
გოჩა შაინიძე
ტარიელ უგრეხელიძე
ირაკლი ხილაძე
მანუჩარ ცინარიძე
მალხაზ წითელაძე
რომან აბესლამიძე
თედო ბაგრატიონი
ნუნუ ბერიძე
ლია კონცელიძე
ლამზირა კონცელიძე
ნინო ვარშანიძე
ლუკა მუკუტაძე
მარიკა ქოქოლაძე
თამუნა ალიოღლი
მამუკა შაინიძე
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არჩილ აბაშიძე
თემურ ჯაიანი
მერაბ ღომიძე
შორენა თურმანიძე
გიორგი დიასამიძე
ეკა ბოლქვაძე
გოგიტა დიასამიძე
მამუკა ბერიძე
გოდერძი ძირკვაძე
გოგიტა ვარდმანიძე
თენგიზ დავითაძე
ლუკა გაბაიძე
კახა მსხილაძე
ინგა მსხალაძე
როლანდ ბერიძე
გიორგი ცქვიტინიძე
ნინო ჩხაიძე
ირმა ჯიგანაძე
ელადა დიაჩენკო
დავით დევაძე
გიორგი ალავერდიანი
დავით ელიოზაშვილი
ბაჩუკი აბაშიძე
ალექსანდრე ვადაჭკორია
მანანა შარაშიძე
ჯაბა ცხადაძე
ლია ჩხაიძე
თევდორე ბურჭულაძე
ნათია ზარანდია
დავით დუმბაძე
ნატალი ურუშაძე
ინგა ღარიბოვი
ნატალია დევაძე
ია ხოზრევანიძე
სოფიკო დიასამიძე
მარგალიტა შაინიძე
გიორგი კახიძე
თამუნა თურმანიძე
ჯამბულ ბერიძე
ჯემალ ქობულაძე
ნანა გობრონიძე
რუსუდან კორძახია
რამიზ ანანიძე
თამარ რიჟამაძე
ნათია ბოლქვაძე
გიორგი გრინევსკი
მზეონა სოლომონიძე
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ქრისტინა მოსეშვილი
იგორ დუმბაძე
კახა გორგაძე
ბესიკ კორტავა
ზაზა ჩახალაშვილი
მამუკა ტარიელაძე
დარიკო ირემაძე
მამუკა მახარაძე
სოფიო ბლაგიძე
ასლან გოჩაძე
მზევინარ დუმბაძე
ავთანდილ ძიძიგური
ჯანო ბოლქვაძე
ლაშა ვასაძე
ნინო დავითაძე
მაია მჟავანაძე
მინდია ქამაშიძე
ლიკა კობალავა
მაია ჭაღალიძე
კახაბერ ჩიტაძე
მარიამ გათენაძე
რიტა თავართქილაძე
ინეზა შაინიძე
ბექა ახალაძე
ირინე თავართქილაძე
გვანცა გუჯაბიძე
სოფიო ბოლქვაძე
თამაზ ვაშაყმაძე
მაია ზოიძე
დავით ოსეფაშვილი
ლელა ფირცხალაიშვილი
თემურ შერვაშიძე
ირმა კოპალეიშვილი
თინათინი კაჭკაჭაშვილი
იოსები გოცირიძე
გვანცა ტატურაშვილი
მეგი წურწუმია
სახავატ ბედიევი
ლუკა გიგიტაშვილი
თურქან მუსტაფაევა
ლიკა ლომიძე
გოგა ფოლადაშვილი
ლიკა მელაშვილი
თეონა კოროშინაძე
თემურ ბოლქვაძე
ნინო წურწუმია
სულხან გელაძე

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

ყიზბას ისკანდაროვა
სადიგა კიარიმოვა
სოფიო თოდუა
რუბენ ბერაია
ნათია ცინცაძე
ლევან ყენია
თემური ხუნდაძე
ემზარ კუტალაძე
მარიამ უჯმაჯურიძე
ვასილ ყაჭეიშვილი
ბესიკი პაიჭაძე
შალვა მარკოიძე
ნატალია უნგიაძე
ნინო ბაიაჯანი
მარინა კუტალაძე
სულიკო ჭკუასელი
იზოლდა ბიწაძე
ზურაბი ჯიბუტი
არჩილ სიხარულიძე
ზაირა ანთიძე
თეონა ქათამაძე
ია კეშელავა
რეზო კუტალაძე
მარინე ტრაპაიძე
აველინა ვადაჭკორია
დალი აბუსერიძე
გენო თევზაძე
დავით სოროზანიშვილი
ეკატერინე მგალობლიშვილი
თამუნა სოროზანიშვილი
ნინო დოლიძე
მზია გოგუაძე
ირაკლი გიორგაძე
ნათელა სიხარულიძე
ტარიელ გოგოლაძე
დავით რევაზაშვილი
სალომე მახაძე
გიორგი ტურაშვილი
თინათინ ლომსაძე
ჯანგირი მაისურაძე
კახა რამიშვილი
მაია ჩაგანავა
გვანცა პაპაშვილი
ნინა სიხარულიძე
თამარ თედლიაშვილი
გენო ტრაპაიძე
რამაზ ჩუტკერაშვილი
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ბადრი ბასიშვილი
მაყვალა დვალიშვილი
ვლადიმერ ანდღულაძე
პაატა ბორჩხაძე
გიორგი შილაკაძე
რუსუდან მგელაძე
შალვა შილაკაძე
ელგუჯა კვერღელიძე
რუსუდან გობეჩია
ციალა გოგმაჩაძე
ნაირა ლობჯანიძე
კახაბერ ცინაძე
გენადი ზურგალიძე
ლელა ლესელიძე
ლეილა მუჯირი
ანთიმოზ მოისწრაფეშვილი
თამარ ცხომელიძე
თინათინ გოგუაძე
სალომე სალუქვაძე
ვალიკო მურმანიშვილი
გიორგი ფედროვი
გივი ბაჯელიძე
სიმონ ჩავლეშვილი
დიმიტრი როხაძე
რომან ღლონტი
გურამ მჟავია
მარიამი დოლიძე
თინათინ ღლონტი
დავით ლომინაძე
ედვარდი სიხარულიძე
რევაზ აბულაძე
გოჩა შარაშენიძე
ეთერ ხიმშიაშვილი
მადონა მეგრელაძე
ცისანა ჯინჭარაძე
ბადრი კილაძე
თინათინ ხუხუნაიშვილი
ალიოშა ჭეფხოძე
ამირან ქაშანიან
დავით ესაძე
ილია სალუქვაძე

