დანართი # 02-369/2018
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის
საერთაშორისო საზოგადოება(ISFED)
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სახელი, გვარი
გიორგი ფაცურია
ნინო კაპანაძე
სპარტაკი ფხაკაძე
მარიკა ფანცულაია
თორნიკე ყურაშვილი
გიორგი კოპალიანი
სალომე ჯიშკარიანი
გიორგი გურგენიძე
ფიქრია აბესაძე
მარიამ აბესაძე
ზურა აბესაძე
ლიკა გაბუნია
თეონა სხილაძე
მზია ფრუიძე
ანანო ჭარხალაშვილი
აზა გაჩეჩილაძე
ანა ხვადაგიანი
თამარი შენგელია
თამარი ძოწენიძე
სალომე ვაწაძე
მარიამი ბენიძე
მინდია ხვადაგიანი
ლალი გიგიაძე
გიგო ასანიძე
ხათუნი თურმანიძე
გურამ ძინძიბაძე
თემური გაბაძე
გიორგი მიროტაძე
ზურაბ ცერცვაძე
გია გვენცაძე
მერი ქლიბაძე
ქეთევან ბარბაქაძე
თამარი ანდღულაძე
თეონა კაპანაძე
თეონა ცერცვაძე
ნესტანი ზარნაძე
მაყვალა ჭუმბურიძე
ია შანშიაშვილი
ჯუნა ჯაოშვილი
თამარ კაპანაძე
გიორგი ღუღუნიშვილი
ია იაკობაშვილი
მარინა კაპანაძე
სალომე გრძელიშვილი
გიორგი გრძელიშვილი
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მარიამ კალმახელიძე
თორნიკე ჭიღლაძე
მადლენა ჭიღლაძე
ნანული აბესაძე
სიდონია მამულაშვილი-პაჭკორია
თამარი ცქიფურიშვილი
ზეინაბ კაკაბაძე
ნანა ინანეიშვილი
ზაზა ფხაკაძე
დარეჯანი რობაქიძე
შორენა ჩაფიძე
თამარ ჯიმშელეიშვილი
მარიამი კიკვაძე
თინათინ ვაწაძე
მალხაზი გიორგაძე
ლია მეტონიძე
თეა ტალახაძე
ნანა კალანდაძე
მირიან ლიპარტელიანი
ნინო ლიპარტელიანი
ნათია ბენდელიანი
მარიამ ლიპარტელიანი
გვანცა ქურასბედიანი
ნინო გიორგაძე
ნათია ხელიძე
ბექა კვარაცხელია
ნათია მოისწრაფეშვილი
თამარი ქიშმარაია
ირმა შველიძე
თინათინი გორდაძე
თამარ ჩარგეიშვილი
თათია კაპანაძე
ნატალია მიქაძე
ნინო ლელაძე
ნათია წაქაძე
თამაზი კვანტრიშვილი
თორნიკე აბულაძე
დიმიტრი ბარბაქაძე
დავით ფერაძე
ინგა ფერაძე
ნატალია გვეტაძე
ნატო გრძელიძე
გიორგი მარგიანი
გულბაათი თუნთია
ნინო ყურაშვილი
ნაია ჩახუნაშვილი
ენვერა ბებია
მარინე გაჩეჩილაძე
ნუნუ შაქარიშვილი
მაია ცირეკიძე
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ანა წიქარიშვილი
ნინო გოცირიძე
ლევანი ჩაგელიშვილი
თამთა მიქავა
თეონა ბელთაძე
თინათინი ფცქიალაძე
ნატო მაქანდარაშვილი
სოფიო მაქანდარაშვილი
ბელა შალამბერიძე
ციცინო გავაშელიშვილი
ინგა ბაკურაძე
მარინე მეტრეველი
ვახტანგი გოგიშვილი
თეა ხვედაძე
ეკატერინე მებონია
მარინე ადონია
ელისო ვეკუა
მარინა პერტაია
დიმა ქარჩავა
თამარი თევდორაძე
ვერიკო ჯელაძე
დინარა შავრეშიანი
ნიკა მიქაბერიძე
ზურაბი ჯანელიძე
ირაკლი ჯიშკარიანი
მარიამ ჩუბინიძე
ხატია ღვინიანიძე
შოთა დანელია
ნინო დარჯანია
ვალერი ფირცხალავა
თეონა დანელია
მიხეილ დანელია
ლაშა ჯღარკავა
ნანა თავხელიძე
თამარი გუდაძე
ელისო ბალანჩივაძე
მარინე აკობია
ზაზა ახალაია
ანჟელა ახალაია
ცოტნე ჯღამაძე
ნათია ჭეიშვილი
გიორგი ჯღამაძე
მარიამ ჯაფარიძე
თამარი კილასონია
ნანა მალანია
ნიკა გაბესკირია
ელისო ხმელიძე
თამარი ქანთარია
ილარიონ ჭელიძე
დავით ლევიძე
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ბერიკა ოკრიბელაშვილი
ოლღა მაჭავარიანი
მარი ბერაძე
თორნიკე ბერაძე

