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დანართი # 02-546/2018
სამოქალაქო ალიანსი განვითარებისთვის
სახელი, გვარი
ეკატერინე ტაბიძე
მირიან შარიქაძე
ტარიელ გვენეტაძე
სტეფანე ტოროსიანცი
თამარ კაპანაძე
დავით კავთიაშვილი
ავთანდილ ვახტანგიშვილი
სალომე წიკლაური
დავით წიქვაძე
ნანა ხელაძე
მათე ლილუაშვილი
ლევანი გოგაბერიშვილი
თათია ძიგრაშვილი
ვიქტორ გოგიბერიძე
ინგა თოდრია
დავით შენგელია
მამუკა მამფორია
ქეთევან ადეიშვილი
დავით ვაშაყმაძე
ნოდარი ჩუბინიძე
მადონა კოპალეიშვილი
გოდერძი ბურკაძე
ლევან დვალიშვილი
ციური გაბისონია
რომანი ტალახაძე
ნესტორ კორძაძე
ლევან ხელაძე
გიზო აბრამიძე
თამილა დვალიშვილი
მარიამ ორმოცაძე
ჯუმბერ ტყეშელაშვილი
გოდერძი ხურციძე
გია ხურციძე
გიორგი დიაკონიძე
ალექსანდრე ჯაფარიძე
ქეთევან ბექაური
ვაჟა წიკლაური
ბელა ჯაფარიძე
გიორგი კაჭარავა
დავით კიკნაველიძე
ლიკა ხვარეშია
ლევან კიკნაველიძე
ალექსანდრე ჟღენტი
თორნიკე მინაძე
ჯიმშერ მახათაძე
ნიკოლოზი ბარბაქაძე
გურამი არაბიძე
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რატი ბებიაშვილი
რატი ხუსკივაძე
მაია კახნიაშვილი
მინდია შალამბერიძე
გრიგოლი დვალიშვილი
ნიკა ნიქაბერიძე
ზურაბ ფხალაძე
ამირან თუთარაშვილი
გიორგი ხეცაძე
გურამი კაკოიშვილი
მიხეილ მახათაძე
მამუკა მახათაძე
ირაკლი ლომიძე
მირზა ხარაიშვილი
გრიგოლი ლომიძე
ელგუჯა კაპანაძე
თეა დეკანოიძე
ემზარი ნიორაძე
დავით კილაძე
მაია ზაბახიძე
ლაშა დეკანოიძე
გიორგი შაორშაძე
სოფიო გიგინეიშვილი
ია ბერძული
ზაურ კაჭარავა
მალხაზ შენგელია
ჰამლეტ ჯვარშეიშვილი
როლანდ ეცადეიშვილი
ზურაბ თევზაძე
ნატო ტუღუში
ემზარ კრავეიშვილი
ბადრი ორმოცაძე
ნარგიზი ზურაბიანი
თამაზ შავიძე
ელიკო კალანდაძე
ვალერი ჭუმბაძე
დავითი ტაბატაძე
თენგიზ კიკნაძე
გიორგი ბაკურაძე
ავთანდილ მჭედლიძე
სერგო თიკანაშვილი
შმაგი ხიჯაკაძე
სულიკო სებისკვერაძე
გიორგი წიქარიშვილი
სოფიო უფლისაშვილი
მერაბ ბარბაქაძე
რომანი შავიძე
ეკა ხუჯაძე
შალვა მანჯავიძე
გია ჭუმბურიძე
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ლაშა აბულაძე
სოფიკო გაბრიჭიძე
ირაკლი ლილუაშვილი
თეა ნუცუბიძე
ეთერი მჭედლიძე
დათო მაკარიძე
ფირუზი დოღონაძე
ლუიზა ხუჯაძე
სოფიკო ჯიბლაძე
ლია საცერაძე
ნელი შეყრილაძე
ნიკა სულამანიძე
შალვა კაცაძე
მალხაზი ხუჯაძე
ლელა ისაკაძე
დავითი დოღონაძე
ხვიჩა ბუცხრიკიძე
თეა გურული
ეთერი მაჭარაშვილი
ნატალია ჩობალაური
ჯულიეტა ჯინჭარაძე
ელისო ხუციშვილი
მერცია კვირკველია
ანა ქსოვრელი
ნინელი ფურცხვანიძე
მარიამ ნადირაშვილი
დიანა გელიტაშვილი
ციცინო მილაძე
მირანდა სირბილაძე
გიორგი გლუნჩაძე
თამთა ქორჩილავა
ნია ბიჭიკაშვილი
თინათინ ზაქარაია
ეკატერინე მუხიგული
ეკა დაღელაშვილი
ეკატერინე ლიპარტელიანი
აკაკი ლეკვეიშვილი
ნინო ჟალაძე
ირმა ნინიკელაშვილი
ლელა ლაშხი
ირაკლი ანდღულაძე
თამარი ხეცაურიძე
მარინა ახმედოვა
ნანული ბუჯიაშვილი
ქეთევან ლომაძე
ირმა ჭყოიძე
ნანა ხორნაული
ნათია კაპანაძე
ნინო ხოდელი
მაია ყულიაშვილი
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ლევანი ეგრისელაშვილი
ნინო ღაჭავა
ლალი კაცაძე
ინგული ყურაშვილი
ინგა ბუცხრიკიძე
დავით ლობჟანიძე
ანი გურაბანიძე
ნანული ზაალიშვილი
თამარ შტაუბერგი
ზოია ცუხიშვილი
ზურაბ მარღიშვილი
ლიანა მჭედლიშვილი
ხათუნა ბუბაშვილი
თამარი ბარათაშვილი
ანა დურმიშიძე
ნანი კურტანიძე
სოსო ხუციშვილი
მანანა ობოლაძე
ანა ღლონტი
მაია თევდორაძე
გურამ ასლამაზაშვილი
მადლენა ლეთოდიანი
ლიანა ომარაშვილი
ბონდო ახვლედიანი
ემზარ ჩხეტიანი
გია ზაქარაია
გიორგი გვაზავა
ბეჟან გოგია
ციური დალაქიშვილი‐მელაძე
ლამზირი ვასაძე
ნინო ლომაძე
ხათუნა გოგატიშვილი
ნონა მანაგაძე
ია მჭედლიძე
ნინო ნათელაძე
ნუცა წიკლაური
ხათუნა ჩაფიძე
ელენე ედიშერაშვილი
ნათია თორაძე
ირმა რაშოევი
ირაკლი ლეჟავა
დავით თავაძე
ქეთევან წივწივაძე
თეა გუნია
კონსტანტინე ლაბახუა
ვასილ ჯანგველაძე
გული ბერიშვილი
კახაბერ გოროზია
დიმიტრი ზლობინ
ტატიანა ფირცხალავა
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როზა იზორია
ეკატერინე ბერაია
მედეა გორდელაძე
ასმათი გოგილავა
ეკატერინე ბიძინაშვილი
ნაირა ჩხიკვაძე
ირმა რურუა
მარიზა კინწურაშვილი
მარინე გოგია
ზაზა ზარანდია
აკაკი ადანაია
უჩა დოლიძე
სალომე დგებუაძე
ნანა ჭანტურია
ზურაბი კუპრაძე
ნინელი გერსამია
გემური გიგაშვილი
დავით მაჭარაშვილი
ნუცა ნემსაძე
ეთერი გიორგიძე
მარინა დანელია
ნინო ტყაბლაძე
სოფიო გოგლიჩიძე
ნანა მგელაძე
ნუნუ ობოლაძე‐კირთაძე
ესმა ჭუმბურიძე
დარეჯანი შენგელია
სალომე ჭელიძე
ზამირა ხაჭიპერაძე
ნესტანი ჯანგავაძე
ნინო თოდაძე
ანჟელა ნიკოლაძე
ხათუნა ტყეშელაშვილი
თინათინი ნადირაშვილი
ელისო ლომთაძე
ნანა ნემსაძე
ქეთევან ვაშაკიძე
მზია ადეიშვილი
ასმათი თვარაძე
გოჩა ირემაძე
თეიმურაზი ჭოხონელიძე
ეკა დვალიშვილი
ზურაბი გიორგაძე
თეიმურაზ ვაშაკიძე
მაია ირემაძე
ნინო ბერაძე
შორენა დანგაძე
ნესტორი ჭოლაძე
ირინა ბერაძე
მზია მორჩაძე
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დარეჯანი ცხვედიანი
ლალი მუშკუდიანი
თინათინი ხურცილავა
გიორგი მუკბანიანი
მაია დათეშიძე
მანანა რუხაია
ნინო გაჩეჩილაძე

