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დანართი # 02-495/2018
სამოქალაქო ალიანსი განვითარებისთვის
სახელი, გვარი
პაატა ლაგვილავა
დენისი ეხვაია
ბეჟანი გვაზავა
საბა შონია
ზაზა კოკაია
ფატმან კვარაცხელია
ლაშა გოგია
ია კვიტია
ელგუჯა ბოკუჩავა
ფრიდონი კიფაია
დავით სილაგავა
დავით გელენიძე
კობა ხურცილავა
ლაშა ცანავა
ნესტორ კოკაია
ბესიკ მეფარიშვილი
თამაზ დევიძე
რამაზი უჯმაჯურიძე
ზვიადი ტრაპაიძე
რომანი კალანდაძე
თენგიზ აბაშიძე
ნათია საგინაძე
ნესტან შანთაძე
ნადია მგელაძე
გულიკო გორგაძე
თემურ შანთაძე
ედნარ გელაძე
ლევან მახარაძე
ნოდარ ბერიძე
ნუგზარ ბერიძე
ჯემალ ბერიძე
ესმა ვანაძე
დათო მიქელაძე
გოგიტა აბაშიძე
გურამ მუშარბაძე
ინგა ბერიძე
ზეინაბ შავაძე
ალეკო პაქსაძე
იზოლდა სირაძე
თამაზი აბულაძე
რუსლან აბულაძე
ბულბულ იაკობაძე
ირა პაქსაძე
ნაზი ვასაძე
გოჩა კახაძე
ემზარ შავაძე
მერი მარკოიძე
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ავთანდილ ქონიაძე
მაგული ჯორბენაძე
პირიმზე თავართქილაძე
გიორგი დეკანაძე
ნინო სოლომონიძე
ნანულ მელაძე
მერი ბოლქვაძე
არჩილ ბარამიძე
ვახტანგ ლომაძე
გენადი ცინცაძე
გულნარა ავალიძე
ნანა ბასილაძე
სუზანა გვიანიძე
ვაჟა სურმანიძე
მერაბ შაინიძე
გუგული აბაშიძე
კობა მიქელაძე
არჩილ ცინცაძე
შოთა ვასაძე
ვალერი მაკარაძე
ბეგლარ ფუტკარაძე
მინური ძირკვაძე
ნინო ვანიძე
ირაკლი წიტაიშვილი
ამირან გოგიტიძე
გურამ გოგიტიძე
როინ დავითაძე
ლევან კოჩაძე
გიორგი მგელაძე
რომან მგელაძე
გურამ დუმბაძე
ნინო ფევაძე
მირიან როდინაძე
რუსლან ზაქარაძე
რამაზ ჩხაიძე
მზია თედორაძე
ეთერი წუწუნავა
ჯონი ღლონტი
სურიე ჯაიანი
დავით ბერიძე
მირონ ხოროიშვილი
გიორგი უზუნაძე
დავით დუმბაძე
ბადრი შუშანიძე
ბეგლარ ფარტენაძე
ავთანდილ ვერძაძე
რევაზ ბოლქვაძე
თენგიზ სურმანიძე
ისრაფილ გოგიტიძე
ჯემალ ვარდმანიძე
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ირაკლი ვარშანიძე
ვასილ ქობულაძე
შუქრი ბერიძე
ზეინაბ წულუკიძე
შორენა სურმანიძე
თეა დუმბაძე
თამაზ ჩიკვაიძე
მალხაზ თურმანიძე
ნინო დუმბაძე
ზაურ სამნიძე
მაია ლომინაძე
მელანო შავლიძე
ნიკოლოზ ტაბატაძე
სერიოჟა ბერიძე
თამარ ყულჯანიშვილი
გოჩა აბულაძე
მინდია გელაშვილი
მამია შეყლაშვილი
მამუკა მიქელაძე
ნიკა გავაშელი
ნუნუ ლომთაძე
გურამ პაპიძე
ნანა მინაძე
ელგუჯა შაინიძე
ზინაიდა ხარაიშვილი
გურამ ჭიღლაძე
თამაზ აკოფაშვილი
ლეილა კლდიაშვილი
ნუგზარ ბოჩიკაშვილი
ნანული მათოშვილი
გელა მერაბიშვილი
ეთერი ტაბატაძე
მანანა კაპერსკაია
მანანა მოდებაძე
ჯემალი ჩაჩანიძე
ნანა ასპანიძე
ლიანა გოზალიშვილი
ბაქარი ალავიძე
ნოდარ კურტანიძე
ქეთევან ინასარიძე
სვეტლანა ამბარცუმიან
ნინო კაპანაძე
არამ ვარდანიან
ნერსეს ასტოიან
ანდრეი მკრტჩიან
გიორგი ტალახაძე
ია მოდებაძე
ხაჩატურ არსენიან
შორენა ხმალაძე
ლუიზა აბრამიან
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გაიანე კობალიან
კარაპეტ ელბაქიან
ნუნუ კაპანაძე
ლონდა ზარნაძე
გიორგი ბარძიმაძე
კახაბერი სუდაძე
ლელა გელაშვილი
ალბერტ ხრიკიან
გოჩა დემეტრაძე
ნოდარი კოპაძე
ვალერი ვედიაკოვი
გიორგი კახნიაშვილი
გიორგი სამადაძე
კარლო ბედნარსკი
გიორგი დიაკონაშვილი
ინგა დიაკონოვი
გურამ კოპაძე
ნათია ჩადუნელი
დიანა დეკანოსიძე
მაია ლომიძე
გულო მეტრეველი
თედორე ტოსუნოვი
ნელი სამხარაძე
იამზე ღონღაძე
ლიზა ბლიაძე
ალექსი კვინცხაძე
ჟანა ოქროპირიძე
ეკა კევლიშვილი
მასის უნანიან
ხათუნა ბარათაშვილი
მამუკა ლომიძე
ინეზა მელიქიძე
ეკა ბლიაძე
ნორა ჯავახიშვილი
ცისანა ტაბატაძე
ალექსანდრე მაისურაძე
ნადია ჩადუნელი
გიორგი წიქარიშვილი
მერი ლომიძე
ლია გურგენიძე
მარიამ ბირკაძე
აკაკი ქიტიაშვილი
ოთარ ჩუტკერაშვილი
ინგა მთიულიშვილი
მარინა ლაბარი
ნანა ბიწაძე
უჩა გოგოლაძე
ნიკოლოზ დავითულიანი
ინა არდემანაშვილი
კუკური გელაშვილი
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ზაზა ტაბატაძე
სანდრო დულარიძე
დათო ჩუტკერაშვილი
რამაზ ჩინჩალაძე
ჯანგულ მიქელაშვილი
ზაირა გოგალაძე
მარეხი ლომიძე
ფიქრია თენოშვილი
თამარ კიკნაძე
ნინო კანთელაშვილი
მერაბ მახარაშვილი
გივი ხოტივრიშვილი
შალვა ოსაძე
თორნიკე ხარაზიშვილი
გიორგი ხაჩიძე
შორენა გვარამაძე
მზია მწყერაშვილი
ვახტანგ ლალუაშვილი
მამუკა ცუხიშვილი
ინგა გორგაძე
თამარ ხითარაშვილი
ნინო თიგიშვილი
ქეთევან გოგალაძე
ნიკოლოზ გელაშვილი
კოსტანტინე დავითაძე
თეონა ნავროზაშვილი
ნუგზარ ჩუბინიძე
ნინო არხოშაშვილი
ქეთევან მალაციძე
საბა აბაშიძე
ვახტანგ ბარბაქაძე
გიორგი ბიბილური
კლარა აბელიანი
მარიამ ნოზაძე
ირმა კურტანიძე
ნონა ფერაძე
ირმა ლომიძე
თამარ მაღრაძე
კობა ნოზაძე
ნათია ბედოშვილი
გიორგი ყეინაშვილი
არჩილ ბერიაშვილი
დავით ადიკაშვილი
ნინო ნონიაშვილი
დავით მერებაშვილი
ეთერი ხატისკაცი
ეკატერინე შავშიშვილი
ლევან სალამაშვილი
რევლეტა წერუაშვილი
გიორგი ხუციშვილი
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ნანა ჩიტაშვილი
დარიკო კურდღელაშვილი
ტარიელ თავაძე
გურამ ჩიტაშვილი
გიული ჭიხინაშვილი
თეიმურაზ ნადირაძე
შალვა მაჭარაშვილი
დალი კოტეტიშვილი
ქეთინო დემეტრაშვილი
ვახტანგი დეკანოზიშვილი
მალინა გურგენიშვილი
ელდარი ტატუნაშვილი
თამარ მამულაშვილი
ესტატე მანძულაშვილი
ნანა ჭალისური
ლალი დონდუაშვილი
ილიაზ მახრამ ოღლი
ნაირა კელეპტრიშვილი
ნინო მერებაშვილი
ნათია შერმადინი
ვახტანგ პაპაშვილი
ნატალია ცინცაძე
ირმა ბაინდურაშვილი
ზურაბი თამაზაშვილი
ნინო ქურთიაშვილი
ლერი ქირია
ზვიადი ნავროზაშვილი
გიორგი ჩოხელი
ილია მატიაშვილი
იბად გაჯიევი
ხათუნა ადუაშვილი
ცინარი კონიაშვილი
თამარი ნიკოლოზაშვილი
თამთა გიგაური
თეიმურაზ ქურხული
გვანცა საგინაშვილი
ნანა ჩოხელი
ნატო ყაზარაშვილი
ინგა ბასილაშვილი
სოფიკო მღებრიშვილი
ვასილი დუჩიძე
ალექსანდრე პაპოშვილი
ფიქრია მოდებაძე
გიორგი მანიჟაშვილი
ბადრი ბადრიაშვილი
სიმონი არსენაშვილი
გიორგი გოგინაშვილი
ავთანდილი შიშნიაშვილი
გიორგი არუთინაშვილი
ალექსი ბაცანაძე

298
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დათო გოგებაშვილი
გიორგი მარტაშვილი
კონსტანტინე ბერიძიშვილი
გიორგი ბერიძიშვილი
ბესიკი წინწალაშვილი
ნიკოლოზი იმედაშვილი
გოგიტა ალხაზაშვილი
ივანე მახარაშვილი
გიორგი მელექსიშვილი
ამირანი ალთუნაშვილი
კეკე ბენდელიანი‐კარელიძე
გიორგი სოლომნიშვილი
ლინა სოლომნიშვილი
ბექა მაისურაძე
გაბრიელ ბოკუჩავა
მიხეილი უტიაშვილი
სიმონი ლოლაძე
ირაკლი შაშიაშვილი
რამაზი ქიტიაშვილი
ლევანი წინწალაშვილი
ვლადიმერი მუსალბიშვილი
თამთა მანველიშვილი
მერაბ ზვიადაური
დიანა მუსაშვილი
გოდერძი არაბული
მაია ჭოლიკიძე
არჩილ მთიულიშვილი
ზურიკო მახატლიშვილი
მარეხი მამულაშვილი
ეკატერინე დანაჭრელაშვილი
გიორგი ახმეტელი
იოსებ ქურციკაშვილი
ვაჟა გუშკაშვილი
გიორგი ქიბროწაშვილი
ინგა გაგნაშვილი
მერაბ კახაძე
აბრამ ბოდაველი
ანდრო ხუციშვილი
მარინე ტოკლიკიშვილი
კოტე ყოჩიაშვილი
დიმიტრი პოპიაშვილი
მაკა სულაშვილი
რიგასა ზანგელოვი
რუსუდან ნატროშვილი
ირინა ნეგრო
ია ნამგალაური
ირინე მაჩაბლიშვილი
ცისმარი პოპიაშვილი
დალი მაძღარაშვილი‐მენთეშაშვილი
ნატო ჩოქური

348
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ირინა ფარჯიანი
მაია ბენაშვილი
ლიანა ელოიანი
მაგამედი შახბანოვი
ლია ვარადაშვილი
მეგი ჭანკოტაძე
კახაბერ პავლიაშვილი
ვალერი გოქსაძე

