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დანართი # 02-530/2018
სამოქალაქო ალიანსი განვითარებისთვის
სახელი, გვარი
შაქრო ლაზიშვილი
მირზა ქათამაძე
ნუკრი კალანდარიშვილი
სოსო მენაღარიშვილი
ირაკლი ტაკიძე
ვახტანგ ცეცხლაძე
მამუკა ჯინჭარაძე
ბექა მჟავანაძე
რამინ ჯოხაძე
ჯიმშერ ლაზიშვილი
დათო ქარცივაძე
ელდარ ბერიძე
მერაბ მიქელაძე
დინარა დავითაძე
რამაზ ქათამაძე
ბესიკ ხახუტაიშვილი
არჩილ წილოსანი
სერგო ცენტერაძე
მარგალიტა დედოფალიძე
ელგუჯა შაქარიშვილი
არჩილ ჯინჭარაძე
ნაირა გოლომანიძე
რომან ჯინჭარაძე
ქრისტინე ქათამაძე
გიტა მახარაძე
მარინა გოლომანიძე
ლაშა ხახუტაიშვილი
ნუკრი ფაღავა
ლაურა დავითაძე
გოდერძი ზოიძე
ვახტანგ ჭაღალიძე
ნინო ჯინჭარაძე
ვლადიმერ გორგილაძე
შალვა ადეიშვილი
ნელი ღუდუშაური
თეონა მენაფირე
რეზო ძირკვაძე
ნუგზარ წულუკიძე
ხათუნა მოწყობილი
ინგა ანანიძე
სოფო მოწყობილი
სოფიო გოგმაჩაძე
რუსლან ანთაძე
მალხაზ დიასამიძე
გიგა ცეცხლაძე
გენადი კირჩხელი
სულხან მამეიშვილი
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დავით ზოიძე
ზაურ გორგილაძე
გოჩა კაჭახმაძე
მალხაზ ემირიძე
ვაჟა ქარცივაძე
მერაბ მახარაძე
ჯუმბერ ზოსიძე
ავთანდილ შავიშვილი
ჯუმბერ ჯიჯავაძე
ლევან ყურშუბაძე
გიორგი დარბაიძე
თამარ დვალიშვილი
უშანგი ხუდოიანი
ლუკა გელაშვილი
ვალერი ხუროშვილი
მარინე ვადაჭკორია
ენრიკო აზარაშვილი
ლელა მესხიშვილი
მარიამ ფსუტური
გიორგი მდივნიშვილი
ნათელა დინუაშვილი
ფიქრია მაცაბერიძე
ჯამბული ბოჭორიშვილი
გიორგი ბაიდაშვილი
რომან მელკონიან
გულისა გაგუა
დიანა დუმანსკაია
ნონა ტყემალაძე
ჯუმბერი შოთაძე
ნათელა ცოციაშვილი
თორნიკე კოპალიანი
ვაჟა ასანიშვილი
შმაგი მეზვრიშვილი
ნატალია აბრამიშვილი
ინდირა ვიბლიანი
ბესიკი ზედგინიძე
მაია ახვლედიანი
თინათინ ჩხეიძე
გელა წითლაური
ანჟელა ვანიანი
ნანა უსტარაშვილი
ლიკა ბაგალიშვილი
ანი პაქსაშვილი
გვანცა ჭკადუა
მადონა ბაზაძე
მარიამი თხილიაშვილი
ლია კუპრაძე
ნათია ნოზაძე
ქეთევან ქურციკიძე
გულნარა ადეიშვილი
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გიორგი ტაბატაძე
ალექსანდრე ოღიაშვილი
ლელა კაჭახმაძე
სალომე ჩაბრაძე
მარიამი მაჭარაშვილი
თინათინ მშვენიერაძე
ალექსანდრე საათაშვილი
გიორგი მამადაშვილი
ნათია ამურველაშვილი
ლია ყიფიანი
ნაირა გოგოლაძე
მარინა ცხვარაძე
იულია საღრიშვილი
შოთა სვიანაძე
მზია ბერიშვილი
გიორგი ტყებუჩავა
ნონა კვიციანი
თეონა დეკანოსიძე
ხატია ცინდელიანი
ციური ბერიკაშვილი
მიხეილ დრბოიანი
თინა მაკასარაშვილი
ირმა გერზმავა
მაყვალა გრიგალაშვილი
ეკატერინე ნაპირელი
ლალი ნიაური
ლელა ტყავაძე
ნუგზარი ნოზაძე
კონსტანტინე ბაძაღუა
თემურ კახიძე
ქეთევან ტაბატაძე
ინგა მათიაშვილი
მამუკა დოჭვირი
მაია კობრეშვილი
თორნიკე ნადირაშვილი
შოთა ბერიძე
ირაკლი სააკაშვილი
მამუკა ლოლაძე
თორნიკე გაგოშიძე
გიორგი ასლანიშვილი
მაია დევრისაშვილი
გიორგი კაციტაძე
ბესარიონ გულბიანი
გიორგი აბაშიძე
იროდი ბერულავა
ბექა ჭანკვეტაძე
შალვა ცქიტიშვილი
დავითი კოპალეიშვილი
ლევან ბიჭიკაშვილი
ლაშა ლობჟანიძე

148
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გოჩა თათარაძე
გიორგი ჭაბაშვილი
სპარტაკი ძინძიბაძე
რამაზი ხარშილაძე
თეა ქოჩორაშვილი
ელისო გობეჯიშვილი
ლაშა ბუსხრიკიძე
ირაკლი მდივანი
ზვიად გავაშელი
ალექსანდრე ზაზაძე
მაია ელიზბარაშვილი
თამარ ჩხიკვაძე
ერეკლე ლაცაბიძე
დავით ხაჩიძე
ალექსანდრე ქავთარაძე
გივი ჩიტიშვილი
ზვიადი ჩანადირი
იზა კეთილაძე
დიმიტრი გენგაშვილი
მაია ჟვანია
მაია მახარაშვილი
ზაზა ტოგონიძე
ზურაბ გულიაშვილი
ნუგზარი ლურსმანაშვილი
ზაზა კობერიძე
მირანდა გომელაური
ოთარ ჩხაიძე
ირმა ზარქუა
გეგი ლიპარტელიანი
ილია ჩუთლაშვილი
დავით ურიდია
ალექსანდრე დაჩიბერიძე
ბაჩანა ოდიკაძე
შალვა კიკნაძე
თემური ქირია
ბეჟანი მზექალაშვილი
დავითი ლომსაძე
გიორგი მჭედელაძე
მიხეილ თათარაძე
მალხაზი ცერცვაძე
გიორგი მანჯავიძე
ბადრი ბაციკაძე
სანდრო სანდომისაშვილი
მამუკა ჯახუა
მერაბი ცხადაძე
დავითი ასანიძე
მამუკა მჭედლიშვილი
გიორგი კანაშვილი
ლაშა შუბითიძე
ვანიკო წინწალაშვილი

198
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თამაზი ტურავა
ევტიხ ხაჩიძე
გურამი ნათაძე
დავით ტოგონიძე
თორნიკე ცხოვრებაძე
ლევან შუშანია
მარიამ სილაგაძე
მამუკა ლოლაძე
გიგლა გორდულაძე
ნიკა გორდულაძე
ოთარ ნიკოლეიშვილი
გივი წილოსანი
გიორგი ბარბაქაძე
კახა ზავარაშვილი
ალექსანდრე ჯავახიშვილი
დავით გურგენიძე
ბაჩუკი ჩიჩუა
გიორგი გოგალაძე
ნიკოლოზ წილოსანი
გენადი ავალიანი
გიორგი კოკაია
ირაკლი ჩოფლიანი
გიორგი დავითაძე
დავით მიქელაძე
ალექსანდრე ბერძენიშვილი
ჯონი საბაშვილი
ვაჟა რამიშვილი
თენგიზ აფხაზავა
გიორგი ბერიძე
ვლადიმერ ხუბულავა
რამაზ ბოლქვაძე
დავით შანთაძე
ბადრი შარაძე
პაატა შარაძე
რევაზ სეხნიაშვილი
ლალი აბსავა
თათია გვიანიძე
ანა ლილუაშვილი
ნონა ანთაძე
ნანა ანთაძე
ნორა ჭეიშვილი
დოდო ონიანი
აკაკი გვიანიძე
თამილა ფაღავა
რუსლან კირკიტაძე
ვახტანგ ღოღობერიძე
როსტომ ხინიკაძე
ირაკლი თავდგირიძე
ჯერალდი ვარშანიძე
გიგა ბეჟანიძე

248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297

გენად ჩხაიძე
მერაბ წილოსანი
ირაკლი მანჯგალაძე
შოთა თოდაძე
ლაშა ბერიძე
ნუნუ ვეკუა
მალხაზ ჯალაღონია
გოჩა გოგუა
ნუგზარ ჟვანია
ვახტანგ ფაცაცია
გიგა თოდუა
ნუგზარი სორდია
ილარიონ ქობალია
დავით დარსალია
გენადი ლაგვილავა
ლავრა ქვარცხავა
ნუკრი გაბედავა
ირაკლი წურწუმია
დავით ადონია
კახაბერ გოგუა
თენგიზ კვარაცხელია
გიორგი სოსელია
გოგი გოშუა
გიგა საჯაია
გიორგი კვარაცხელია
რობერტი ხუბუნაია
ფრიდონ კაჭარავა
პაატა სორდია
დათო ქვარცხავა
ტარიელ ლოგუა
ზურაბ გობრონიძე
მარინა ბუსხრიკიძე
როზა დარბაიძე
კახა ვანაძე
ნესტორ გაბისიანი
გუგული სალუქვაძე
ვახტანგ კიკვაძე
ნანა ჯუღელი
რამაზ სეფერთელაძე
ლიანა შავიშვილი
ოლეგ სამსონია
ნატო დავლაძე
ნინო ჟღენტი
ინდირა გიგანი
ვლადიმერ ხომერიკი
ცისანა ლორია
ნანა თავაძე
მარიკა ტუღუში
დავით ვახრამოვი
ნინო დოლიძე

298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
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ეკა მიმინოშვილი
კაკო ღელეყვა
ომარ ირემაძე
ცირა თავბერიძე
ლელა ტუღუში
ნონა ვაშაყმაძე
ხათუნა ლურსმანაშვილი
ვახტანგ რუსიეშვილი
მაკა ბოლქვაძე
თამარა მჟავია
თინათინ ჯაველიძე
ნაზიკო ჭელიძე
გია გურგენიძე
ბადრი ბაჯელიძე
ავთანდილ ცეცხლაძე
ლავრენტი ვასაძე
შოთა ართმელაძე
ილია კალანდარიშვილი
ეკატერინე ზალინაშვილი
ქეთევან აბულაძე
ნანი კიკნაძე
ვახტანგი გოგიბერიძე
მაია სალუქვაძე
რაისა სანამიან
თეა სურგულაძე
ნინო გაბუნია
ირმა ოჩიგავა
მარინა დუდუჩავა
ნანა ქიქავა
ზურაბი ჭანტურია
ილია ნოდია
დავით გოგავა
ბექა ლიფარეიშვილი
ნანა ლიპარტელიანი‐გაბუნია
მარინა გუგუშვილი
ირმა მაკალათია
დიმიტრი ვერულაშვილი
ზაალი გოგიშვილი
ლაშა ნადარეიშვილი
ელისო გვაზავა
გიგა კუჭუხიძე
სვეტლანა ლორთქიფანიძე
ნიკოლოზი გუგუშვილი
გია ბოკუჩავა
იმედა გაგნიძე
კახაბერი ცერცვაძე
ინეზა ფელანგია
თამარი ჭოჭუა
მზევარი გიგაური
ჟუჟუნა ცეცხლაძე
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ლიკა წენგუაშვილი
გიორგი ასანიშვილი
დავით ბახტაძე
გოჩა ბუაძე
ია ლომიძე
კახაბერ სულაბერიძე
თამარ მელია
სანდრო ბოჭორიშვილი
გიორგი ჯანოაშვილი
დიმიტრი აბულაშვილი
ირაკლი პაიჭაძე
მარიამ ჭანტურია
ნინო ხუნჯუა
ელიზავეტა ღარიბაშვილი
ლია გველებიანი
ქეთევან სახვაძე
ვერა სვანიძე
პაატა კაპანაძე
გული ბრელიძე
მარინე კუწიაშვილი
ლეილა ხუციშვილი
ნათია ორაგველიძე
ხათუნა ინწკირველი
ვახტანგ გოგიჩაიშვილი
ოლეგ შაინიძე
ალექსანდრა დევიძე
დარეჯან ჯიჯიეშვილი
თამარ იმნაიშვილი
ირმა ლომაძე
ია კლდიაშვილი
თეა გუჯაბიძე
შალვა დოლიძე
თამარ ნაკაიძე
ნესტან შაინიძე
ანეტა მორჩილაძე
ნაირა ღლონტი
ნარი თედორაძე
მაია ჩაგანავა
იზოლდა ხაბეიშვილი
მზევინარ თევზაძე
თინათინ თევზაძე
ლია გასიტაშვილი
სოფიკო ჭანტურია
თეა კლდიაშვილი
გოჩა პატიეშვილი
ინდირა ჭკუასელი
ჩაგმედი ჩხაიძე
გრიგოლ წულაძე
ირმა კალანდაძე
ლამარა ჭეიშვილი

398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418

ვახტანგ ქინქლაძე
მავლინა იმედაიშვილი
რუსუდან ფოცხიშვილი
ემზარ კვირკველია
ნენე ჩიქობავა
ელდარ ქანთარია
ნატო ნაჭყებია
ბაკურ ხასაია
მარინე გერგედავა
თინათინ გიგიბერია
ვალერი შონია
მურთაზი ჯოლოხავა
ირინა სამუშია
ნანა გულუა
ლიუდმილა ქარდავა
მადონა ანთია
ვენგულ დავაძე
დათო კოდუა
თეიმურაზ თოდუა
ვლადიმერ ნაჭყებია
გურამ ლუკავა

