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დანართი # 02-905/2018
სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრი
სახელი, გვარი
მაია ონიანი
მერაბ რურუა
თეა კარანაძე
გიორგი ციცაგი
ტატო ბარბაქაძე
მაია ლოლუა
ბესიკ ახვლედიანი
გიორგი ნანიევი
რუსუდან მიქაუტაძე
ნინო ჭიღიტაშვილი
ქრისტინა მილოსერდოვა
ვიტალი კაკრიაშვილი
მარინე ქართველიშვილი‐ბერიკაშვილი
ცისანა ბოტკოველი
თინათინ კვირიკაშვილი
მაია კახეთელიძე
ვახტანგ გაფრინდაშვილი
ნანა ნიკოლაძე
მზევინარ ქათალანძე
ლელა ბეგიაშვილი
მიხეილ გურგენიძე
ვალიკო წიკლაური
მარიზა ღოლიჯაშვილი
ანა გიორგაძე
ხათუნა ჯოხაძე
ეკატერინე ლიპარტაშვილი
ომარ აბულაძე
ზურაბი ტაბატაძე
დავით მიროტაძე
ლილე მერლანი
რამაზი ამონაშვილი
თამარ მაისურაძე
ლილი ჯანიაშვილი
გიორგი პაპაშვილი
ნიკოლოზ რეხვიაშვილი
ვახტანგ კიკნაძე
გივი მეზურნიშვილი
მალხაზ ჭაბუკიანი
თემური სარაჯიშვილი
მარიამ ქურციკიძე
ანანო თვალიაშვილი
შალვა კობიაშვილი
უჩა წიკლაური
სალომე ზარანდია
ირაკლი წამალაშვილი
მარიამ მღებრიშვილი
სალომე წულუკიძე
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თემურ გოგაძე
დავით ფარცახაშვილი
ხათუნა რუხაძე
ალექსანდრე სისაური
რეზიკო ღვედაშვილი
ბექა ლეჟავა
თეიმურაზ ჭეიშვილი
სალომე სოსელია
მაკა გრიგალაშვილი
ცოტნე მჭედლიძე
მარიამ ხაჩიძე
თამარ ბურჯანაძე
ერეკლე გოგიშვილი
თამარ ხიზანეიშვილი‐ქურთიშვილი
ხატია ცაავა
ხათუნა ბუბაშვილი
თინათინ თორაძე
გიორგი კეტაშვილი
უჩა ვარდოშვილი
დოდო ბედენაშვილი
ტარიელი გურგენიძე
ლევანი მესხი
დომენტი ჯაჯაია
გულიადა სიორიძე
ნიკა ბაღაშვილი
სალომე ტოკლიკიშვილი
კესო შარიქაძე
ქეთი გელიაშვილი
მანონი ირემაძე
ნინო ხითარიშვილი
ნინო კაკავა
ნინო ჩინჩალაძე
ანზორ ჩახოიანი
ირაკლი მარჯანიშვილი
გიორგი ომარაშვილი
ნინი ნიშნიანიძე
ირაკლი შამათავა
ხატია სტეფანოვი
ლუკა დალაქიშვილი
ქრისტინე ყანჩაველი
ერეკლე იაშვილი
მანანა პაპავა
მარინა კეკელიძე
არჩილ ხარაიშვილი
ნატალია თოდრია
რუსუდან ბერიშვილი
ქეთევან წულუკიძე
ოთარი მერაბიშვილი
ლაშა სხილაძე
ნინო ახვლედიანი
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ნათია ლომიძე
დავით კაპანაძე
თამთა ზარია
ალექსანდრე ოდოშაშვილი
მარიამ გელენიძე
ზვიადი მოისეევი
ირაკლი ძამუკაშვილი
ეთერი სამხარაძე
რობერტი მსტოიანი
მარინე მჭედლიძე
თინათინ ბარაქაძე
ივანე მოსიძე
ელეონორა მღებრიშვილი
ინგა პაჭკორია
ამირან გიგაშვილი
შალვა კამკამიძე
ალექსანდრე ასკაროვი
თომა ხაბეიშვილი
მაია ტარიელაშვილი
ვახტანგ დობაძიშვილი
მარიამი გაჩეჩილაძე
ლარისა ოლიფირენკო
ანი ცხოვრებაშვილი
თამარ ბოლქვაძე
თამთა ნადირაშვილი
ნინო საათაშვილი
ირინა შუბლაძე
თორნიკე აჩელაშვილი
ნანა მამულაშვილი
თამაზ შუბითიძე
ოთარი დადეშელი
ლელა ავსაჯანიშვილი
ლაშა მუმლაძე
ვერა კახიაშვილი
ქეთევანი ბარნაბიშვილი
ნანა ურუშაძე
ცისანა კოშელოვა
ელენე გუგუშვილი
ნატო ესიაშვილი
მიმოზა ყოლბაია
ელენე ქურდაძე
მაია გიორგაძე
მზია ასლამაზაშვილი
ნუგზარი ჭკუასელი
ლეილა ინასარიძე
დარეჯან ჩივაძე
ხატია მირგატია
ბექა ხაჩიური
რამაზი ასოიანი
ტარიელ საზუაშვილი
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172
173
174
175
176
177
178
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182
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185
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192
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ანა ხაღულაშვილი
ვლადიმერ მოდებაძე
ზვიადი ქობალია
მარიამ შირავა
გია არჯაკელი
ლალი კობერიძე
თამარი აბაშიძე
თინათინ სოროზნიშვილი
მარინე გოცირიძე
ნათელა სეთურიძე
რიმა სორდია
გენო ანთიძე
ქეთევან მიქაბერიძე
ინგა კოკაია
გიორგი ოდიკაძე
გოგუცა კაბოსნიძე
ელენე მირიანაშვილი
იულია მექვაბიშვილი
სამველ შამირიანი
მარინა სანიკიძე
ნათელა სირაძე
გიორგი მუსხელიშვილი
ნანა ბარდაველიძე
ტარიელ კოჟორიძე
დავითი ჯამბურიძე
დავით ჯიშკარიანი
რამილ ჯაფაროვი
ჯაფარ ჯაფაროვი
ლაშა გოგატიშვილი
ლევან ღონღაძე
თეიმურაზ სიხარულიძე
გიორგი მელიქიძე
ტელმანი ჩალახეშაშვილი
ნინო ყამარაული
ვარლამი ჩხიკვაძე
ცოტნე მინდიაშვილი
მამუკა ლოლაძე
ნიკოლოზ ჯაში
დავით გიორგაძე
ზურაბ ლეშკაშელი
სერგო დარბაიძე
ლუკა ალექსიძე
გურამ ბრეგაძე
ედუარდ მჭედლიშვილი
გოჩა გაჩეჩილაძე
ნიკოლოზი ამისულაშვილი
ირაკლი სააკაშვილი
მირიანი ჭიოკაძე
გიორგი შაკიაშვილი
ლაშა მეტრეველი
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დავითი მესაბლიშვილი
ალექსანდრე მამედგუსეინოვი
გიორგი ბედიაშვილი
ანუკი ქეცბაია
გრიგორი სარქისოვი
გიორგი წამალაიძე
მაკა ტეფნაძე
დიმიტრი გოგილაშვილი
დავითი ბედიაშვილი
ალექსანდრე საბაშვილი
ვლადიმერ გორგიაშვილი
ნიკოლოზ საჯაია
ნანუკა ჯანყარაშვილი
ანა გაბარაშვილი
მარიამი ოქროპირიძე
ილია ჭიკაძე
ანა ნიშნიანიძე
ცირა ყაჭიური
ნიკოლოზი მიქაია
ლეილა ღაღეთაშვილი
გივი გოგალაძე
გულნაზი ნოზაძე
გურამ ოდიკაძე
ჯემალ რთველაძე
ბექა ოთიაშვილი
მერი ნეკრესელაშვილი
ელზა ბენდუქიძე
საბა კახოიძე
ინგა ფოდიაშვილი
რუსუდანი ბუთხუზი
ქეთევან მურადაშვილი
ლიანა ნიკოლაიშვილი
სერგეი ცერცვაძე
ლაშა შუშანაშვილი
ილია ხომასურიძე
ალექსანდრე ნოზაძე
დავით კიკნაძე
დავითი გოგოლაძე
კახაბერი ცხოიძე
ტატო ბეჟუაშვილი
ბექა ბეშიძე
ვლადიმერი გრიგორიანი
ლევან ოსიყმაშვილი
დავით სადოევი
ალექსანდრე საყვარელიძე
დავით ბიბილეიშვილი
ვლადიმერ ბიბილური
სოფიკო აბაშიძე
ზვიადი შერვაშიძე
თამარ რამიშვილი

248
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ბესიკი მეიფარიანი
ნანა მამალაძე
თენგიზ ჯანჯულია
თორნიკე დახუნდარიძე
ვაჟა მინაშვილი
დარეჯან ბუხაიძე
ლიკა წენგუაშვილი
ბარბარა ხაჩიძე
თინათინ პირველი
თეკლა წიტაიშვილი
ლუანა ჯალაღონია
იური გვაგვალია
მანანა კიღურაძე
დავით კოხრეიძე
გიორგი შენგელია
შალვა წიკლაური
ნინო ქარდავა
რუსუდან მწითური
შალვა კოხრეიძე
შორენა ტორონჯაძე
კახაბერ არველაძე
ირაკლი მაჭავარიანი
ზაზა ბუავა
თამარ ხურცილავა
გიორგი ქაჯაია
მაია გვილავა
ანა ბალავაძე
ირმა სომხიშვილი
ლაშა ბოკუჩავა
ეკატერინე სიმონია
სალომე ზირაქიშვილი
ნინო გაბუნია
ანა ავალიანი
სულხან შამილაძე
თეიმურაზ გელაძე
ბექა ჯინჭარაძე
ნათია კაიშაური
ირაკლი მენაბდიშვილი
ნატა ცაგარეიშვილი
ლაშა გურჩიანი
ნატო კორკელია
რომან არველაძე
ხატია მეძმარიაშვილი
ნიკოლოზ ძმანაშვილი
დავით იმნაძე
ანი სანებლიძე
ვანო შუკაკიძე
მარიამი ჯალაღანია
ნინო ლობჟანიძე
თენგიზი იმედაძე
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ნინო ირემაშვილი
თეა კვარაცხელია
ლია ბურდული
მერაბ ხუჭუა
თენგიზ ღოღობერიძე
ზურაბ გვარჯალაძე
მარეხი დოხტურიშვილი
ეკა მიქაძე
ნიკოლოზ კოშკაძე
ირმა ებრალიძე
გიორგი გავაშელი
ლალი ჯანგირაშვილი
ლია წვერავა
მარინა კანდელაკი
რამაზი შუბითიძე
დიმიტრი ხაჩიძე
თინათინი პაპუნაშვილი
პაატა პატაშური
ნიკო აფციაური
ნინო ნემსაძე
მარიამ ჯაჯანიძე
რუსუდან ფიფია
ნინო ხაინდრავა
ნინო მაისურაძე
გურამ საბანაძე
ნატალი კვინიკაძე
სანდრო ტეტუნაშვილი
გიორგი კოხრეიძე
შალვა ღლონტი
გიორგი ბარბაქაძე
ნინო მერაბიშვილი
ლევან გუნიავა
ზოია ლაბუჩიძე
ქეთევან ჭანჭალეიშვილი
ნიკა სიმონიანი
ცისანა დოლიძე
ამირან მაღლაკელიძე
ნიკოლოზ ჭრიკიშვილი
ეკა ჩოგოვაძე
ციცინო შუბლაძე
დარეჯან შათირიშვილი
მარიამ ტარასოვა
ეთერი ამაშუკელი
თეიმურაზი ხარებავა
სოფიო პაპიაშვილი
ვალერიანე მენთეშაშვილი
ტატო ურუშაძე
მაია გულდედავა
თინათინ ებანოიძე
მაკა პაიჭაძე

348
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ანჟელა ზარია
ვალერიანი ცერექაშვილი
გიორგი რომანიშვილი
მარინა კანდელაკი
თორნიკე გოგიჩაიშვილი
მზია მაღულარია
ბაია სეხნიაშვილი
ერნესტ ტონიკიანი
ქეთევან ნიაური
ია ბობოხიძე
მაია ვაჩნაძე
ნიკოლოზი ნიკიტინი
გვანცა ცინცაძე
თამარ ჯიჯიშვილი
გივი ჭიჭიკოშვილი
ლაშა ქობალია
ხათუნა გაჩეჩილაძე
მარინა შალიბაშვილი
მაია მოსიაშვილი
თამარ გოგიჩაძე
მირიან გაგოშიძე
ქეთევან ყარალაშვილი
მაია გაბინაშვილი
ანი კილაძე
ელენე ბურჭულაძე
თეონა ტყეშელაშვილი
ქეთო ხიზანიშვილი
თინათინ გულიაშვილი
ეკა ლომიძე
თამარ მაჩაიძე
ქეთევან წერეთელი
სტელა დოხოლიანი
ნინო კაპანაძე
სალომე მახათაძე
თათინო მულაძე
მარი ზერაგია
ბაჩო თორდია
ეკატერინე იმერლიშვილი
მანანა ჟვანია
მაკა დალალიშვილი
ნინო ლაგვილავა
ხათუნა კაჭარავა
სალომე ონიანი
ნათელა კერძაია
მარიამ მაღრაძე
ნინო გაბეხაძე
ნიკა მაჩაიძე
პანტელეიმონ პატარაია
ნორა მულაძე
გიორგი შოთაშვილი
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კობა თოთლაძე
თორნიკე გელაშვილი
სერგი ფოფხაძე
გვანცა გაგუა
შოთა ქარსელაძე
ნინო კავთუაშვილი
სოფო ცქიტიშვილი
სანდრო ტალახაძე
ცოტნე შარვაძე
ეთერი წიქარიძე
გიორგი გულიკაშვილი
ლაშა ქირია
ანა გაგუა
გენრიეტა ტერელაძე
ნანული ციცაგი
ნინო ციცაგი
ირმა ბიბილაშვილი
ანა პაპიანი
ანდრო ლუარსაბიშვილი
მანანა რთველიაშვილი
ალექსანდრე ლომიშვილი
გიორგი ქარუმიძე
დარეჯანი ბრეგვაძე
ნინო მჭედლიშვილი
ელდარ მიდელაური
ნანა ხურცილავა
სოფიო ცინაძე
მარიამ გელიაშვილი
ანი ფოფხაძე
ნინო კობერიძე
ზურიკო სიმონია
ნინო წულაია
მაგული ნავროზაშვილი
ზურაბ მიდელაური
ლევან ბიწაძე
დარინა წიფიანი
ბათუ კოღოშვილი
ნინო ძაგნიძე
კაზიმირ აბაშიძე
ვასო ხაბულიანი
გიორგი ყირიმელი
არკადი ყირიმელი
თენგიზ მუმლაძე
ალექსანდრე სანოძე
მაია ბალაბანიშვილი
ნათია ქვათაძე
იაიდა თოფურია
შალვა თვალიაშვილი
მარეხ სულხანიშვილი
გიორგი კაკაურიძე

448 ანი მორჩაძე

