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დანართი # 02-912/2018
მონიტორინგის ცენტრი - მედიატორი
სახელი, გვარი
მაია ალბორიშვილი
დალი ტერტერაშვილი
გიული შიომღვდლიშვილი
დანტესი ეჩიშვილი
ლევანი ბასილაშვილი
გიორგი ბალხამიშვილი
ანა ბაღათურია
ნინო კახნიაშვილი
ონისე ფსუტური
ქეთევან ბიკაშვილი
თეა რუსიტაშვილი
რუსუდანი ქავთარაძე
გიგო ჩანადირი
გივი ნავდარაშვილი
ემზარი ძაგანიშვილი
ნონა ზარიძე
ნინო გიგაური
მარიამი ხეთაგური
აკაკი ირიაული
რუსტამ ალაკბეროვი
თამარ დარჩია
ინგა ღარიბაშვილი
ეკა ხარებაშვილი
თამარ ბერიკიშვილი
თამრიკო ილურიძე
რობერტი ჯარმელაშვილი
ხათუნა შალიკაშვილი
თინუშა ნაჭყებია
თამარ ზაქაიძე
სოლომონ ჟიჟილაშვილი
მანანა მელაძე
ნინო ჩიღოშვილი
მერაბი ჭუმბურიძე
მარიამ ჯოჯუა
ასმათი რევიშვილი
მირზა სვანიძე
ზაზა კილასონია
სულხან ბოლქვაძე
გულთამზე ფირცხალავა
მარიანა მერკვილაძე
მაია პროხოროვა
იმედა აბაშიძე
მარიამი არსენიძე
აკაკი ბერიძე
ასმათ ბარამიძე
მელანო დუმბაძე
გულნარა ზაქარაძე
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ჯულიეტა ბაღდავაძე
მონიკა ფაჩულია
მამია სანიკიძე
ანა სამხარაძე
თამილა ღოღობერიძე
ნაბი დოლიძე
ნინა კიკვაძე
ნუგზარ კეკელიძე
მარიამი გოქაძე
ანა რედიკოვი
ილონა ქებირიძე
ზამირი ღონღაძე
ლევან ლორთქიფანიძე
ლეონ თედორაძე
ნანა კაპანაძე
მალხაზ თავდგირიძე
ანა კაპანაძე
გულნარა გუგავა
მაია ჩხვიმიანი
ბიძინა გიორგაძე
დურმიშხანი ასათიანი
მიმოზა ქემოკლიძე
შორენა პაპავა
მარიამი ჯუღელი
ქეთინო ლომიძე
ელდინო მუკბანიანი
ზურაბ დათოშვილი
სერგეი პერსიანოვ
სალომე თავაძე
ავთანდილი ჯანაშია
გიორგი ღვინიანიძე
იოსები ღვინიანიძე
ქრისტინე ფხაკაძე
ავთანდილ ზვიადაძე
ნინო მოდებაძე
ტარიელი ზვიადაძე
ეკატერინე მარგველაშვილი
ელიზა შავგულიძე
გიორგი გვიშიანი
ელენე ჯანელიძე
ანა მჟავია
ნინო გუგავა
ქრისტინე დვალი
ელვარა წულუკიძე
ლალიტა ხარაბაძე
ეკატერინე მუჯირიშვილი
ნათელა შუბლაძე
ზაზა მოდებაძე
ედიშერი იმნაძე
გიორგი წკეპლაძე

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

დარეჯანი შალამბერიძე
ქრისტინე ცნობილაძე
ფოთოლა ჩხაბერიძე
ფატმანი მდივანი
მარო გოგლიჩაძე
ჯემალი ჩხაბერიძე
ნანა ქურასბედიანი
ფიქრია ტურაბელიძე
ქეთევან მდივანი
მზია ტურაბელიძე
დალი კისიევი
გიორგი ტურაბელიძე
რაისა სარხუშევა
მანანა ლეჟავა
ლიდა ნიშნიანიძე
თეონა კისიევა
მარიამი ლომთაძე
ნანული ჯიქიძე
ია ქურციკიძე
ელისო ქურციკიძე
ანატოლი გამეზარდაშვილი
მაია ბიბიჩაძე
ბაბილინა ხვედელიძე
ფიქრია ლიპარტელიანი
ელისო თითბერიძე
გაიანე ბდოიან
გაგიკ სარუხანიან
ჰაიასტან ჰამბარიან
ელლა ბარსეღიან
გია ბერიძე
მამუკა ოქროპირიძე
ეთერ კარალიძე
სულიკო ბარამიძე
სულიკო ვარშანიძე
ნატო შუშიაშვილი
რევაზ თათარაშვილი
გიორგი გოგიჩაძე
ასმათი კაპანაძე
ნარგიზა თოდუა

