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დანართი # 02-744/2018
სამოქალაქო ალიანსი განვითარებისთვის
სახელი, გვარი
თამარი თვალიაშვილი
თეა ხუციშვილი
ნანა ბახტაძე
ნინო ნაპირელი
ალუდი კაპანაძე
ზაზა რუაძე
ნათია მეტრეველი
ინგა სულამანიძე
ქეთევან ვარდიაშვილი
ლევანი გელაშვილი
გენო ჩაჩუა
მანანა კიკაჩეიშვილი
ივანე გველესიანი
თეა დარახველიძე
თემურ მჭედლიშვილი
ინგა ფხალაძე
ლიანა ბოლოთაური
ირმა მესხი
თამთა დოკვაძე
მურმანი ჩაფიჩაძე
დავით მურჯიკნელი
დაჩი ცხვედიაშვილი
ნათელა მათიაშვილი
თამარ ბუწაშვილი
გელა ღუნწკიძე
მარინე ხელაშვილი
ლევან ჯალაღონია
ლაშა ონიანი
გიორგი გოროზია
ლაშა ცარციძე
თემურ მაისურაძე
გიორგი მსხვილიძე
აზა გორგოძე
გულნაზი ბურჭულაძე
აქვსენტი გოგოლაძე
მერი გელაშვილი
ილია კაპანაძე
ხათუნა ქურდაძე
ეკატერინე გოგაშვილი‐ლობჟანიძე
შორენა ტაბატაძე
ირაკლი გარადინსკი
ნაირა აბიაშვილი
ნატო ხრიკული
ენგური ნინიაშვილი
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ნინო აბაიაძე
ლელა გურეშიძე
ნინო კაპანაძე
ირმა დიაკონოვა
ნანა ჩადუნელი
იულია ტერჩანიან
ვიოლეტა გეგეშიძე
თამარი ტეფნაძე
თეჰმინე აღალარიან
ნათელა მეხრიშვილი
თამთა თავართქილაძე
ნინო ქოზაშვილი
ნანა გოგოლაძე
ხანუმჯანი ალიხან კიზი
პაატა მალაციძე
გიორგი კერესელიძე
ბექა ჭელიძე
შოთა ქოქაშვილი
ნატა მაჭარაშვილი
მაია თაბუაშვილი
ელენე თხინვალელი
ბიჭიკო ბოგველი
ნინო ონიანი
ზურაბ მარღიშვილი
მარიამ ფეიქრიშვილი
ნინო ფრუიძე
ანა ჩიტიშვილი
გიორგი ყვავილოვი
ილია ნონიაშვილი
ლევან მერებაშვილი
ლევანი ხუციშვილი
რამაზი თამაზი ოღლი
გელა გორელაშვილი
მერაბი მაძღარაშვილი
ვლადიმერ ქიზინიძე
რეზო ზოიძე
გოჩა ბროლაძე
შოთა ჩარბოდაშვილი
მამუკა ზაიელი
პაატი ჭინჭარაული
ნატო ჩიბუხაშვილი
ანნა ლომიძე
რომან მარტყოფლიშვილი
გია ბენაშვილი
დავით ბაღაშვილი
სოფიო გელიაშვილი
თემურ წიკლაური
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მარო ჩაბრაძე
ლევანი მამნიაშვილი
გიორგი უნდილაშვილი
ლია რაზმაძე
პაატა ჭინჭარაული
ემზარი დიდებაშვილი
ავთანდილი ასლამაზიშვილი
მანანა დოლიშვილი
ინგა ხაჩიძე
ნიკოლოზ შათირიშვილი
სოფიკო თევდორაშვილი
ალექსი ღამბარაშვილი
ნანა ამბოკაძე
თეონა ქოქოევი
მარინე თედეშვილი
იოსები მამაგულაშვილი
გიორგი ხაბარელი
გიორგი იმერლიშვილი
ზაზა სკანაძე
რიტა მამიჯანაშვილი
თეონა ყველაშვილი
მზია ჭყრუნიშვილი
ვახტანგი კაკუტაშვილი
ზაირა გულისაშვილი
გიორგი ქურდოვანიძე
ნანა მარმარაშვილი
ალეკო ხუციშვილი
ივანე სეფიაშვილი
გიორგი დომელიშვილი
ზაზა კონჭოშვილი
მამუკა ნათელაძე
ნიკოლოზი წიწრიაშვილი
ზურაბ გაგნაშვილი
ნათელა ფეტვიაშვილი
ბექა მარუქაშვილი
ნონა ბოძაშვილი
ზურაბ ერთგულაშვილი
ბექა ონიაშვილი
რახიბ ნაბიევი
მერაბ ფანგანი
ალი მამედოვი
ეიტიბარ ბაირამოვი
ალიკ სააკიანი
ნაზიმ ტალიბოვი
კამრან ისმაილოვი
დემურ ნავერიანი
გუმბათ კასუმოვი
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გია მელიქიშვილი
გოგიტა ხიზანაშვილი
ფამილ აბდულაევი
ლაშა ფოლადიშვილი
რაინდი დემურაშვილი
ზურაბ ასლანიშვილი
ემზარ ირემაძე
ცეზარ ხორგუანი
ზურაბი ბენდელიანი
რაფაელი მუსაევი
ნათია ერემაძე
თეა ოჩიგავა
მაყვალა ჯიმშელეიშვილი
ირმა ზარქუა
ნუნუ წულაია
მადონა კუჭავა
ვეფხვია როგავა
დავითი ჭითავა
მიხეილი ხორავა
ნინო კულუა
ხათუნა ელიავა
ლალი ბაქრაძე
მამუკა ჟვანია
ირაკლი გვალია
ლევანი კვირტია
მანანა ადამია
მარიამი გაბელია
გულნარა ბარკალაია
დათა ბოკუჩავა
რუსუდან ქვარცხავა
ირაკლი ბაღათურია
ირაკლი ბერიძე
ემზარ ქადიძე
რამაზ თავდგირიძე
ნიკოლოზ დადიანი
ამირან ლაგვილავა
გიორგი ჭითანავა
რევაზ მაქაცარია
ჯიმშერი ბერაძე
მაკა თორდია
ფელიქსი ჭედია
გიორგი მამფორია
ზამირა ღადუა
ლაშა გვასალია
ზური გოგუსანია
დიმიტრი ქვარცხავა
გოგიტა მამფორია
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ენვერი ჟვანია
გიორგი მხეიძე
ვალიკო აბსანძე
გოჩა კეკუტია
ხატია ჯანაშია
თეონა ქობალია
გიგლა სულამანიძე
ჯემალ კუტალია
ბაჩანა ქანთარია
იასონ შეროზია
ჯუმბერი ჯაბუა
ელგუჯა ახალაია
მარიამ აბულაძე
თემური თოლორაია
ირაკლი კეკუტია
კობა თოლორაია
ფრიდონ კვარაცხელია
სოფიო კონჯარია
გრიგოლ ჯღამაია
მაკა კოდუა
გრიგოლ მიქავა
გიორგი კუჭავა
ინგა მიქავა
ნატალია შეროზია
არტემ დიდიშვილი
სპარტაკ წურწუმია
ბონდო ჯიქია
ზაზა ზარანდია
ქეთევან ჯოლოხავა
ვასო გერლიანი
ლევან მესხია
თემურ მარკოზია
თენგიზ ქობალია
რომან დარასელია
გიორგი ქალდანი
ირაკლი გოგოხია
შოთა ფარცვანია
სალომე გუგუშვილი
ნათია დარასელია
ხათუნა თოლორაია
ირაკლი დანელია
კობა კვარაცხელია
მერი შენგელაია
მამუკა ჩახაია
მანანა გულორდავა
კობა ჩახაია
ილია მიშველია
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ელგუჯა ესართია
აბესალომი ჯღარკავა
მადონა მაქაცარია
გოჩა ღურწკაია
კობა ჭეჟია
რომან ბერიძე
ალექსანდრე ზოიძე
შოთა ნაკაშიძე
ნარიმან ჭაღალიძე
გურამ ქათამაძე
რევაზ ქარცივაძე
ედნარ ქათამაძე
თამაზ ჭაღალიძე
რევაზ ბოლქვაძე
დავითი დავითაძე
ტარიელ ბოლქვაძე
შოთა შაინიძე
გოჩა ჯაფარიძე
რეზო ფუტკარაძე
რამაზი ჯუმუშაძე
რამაზი თავდგირიძე
თენგიზ წულუკიძე
სიმონ ვახტანგიძე
იოსებ თურმანიძე
ფრიდონ ხუჯაძე
ჯონდო ქათამაძე
არჩილ ფუტკარაძე
ამირან ფუტკარაძე
მალხაზ ფუტკარაძე
მამუკა ნაკაიძე
ნატო დარჩიძე
ოთარ ფუტკარაძე
აკაკი მაკარაძე
ჯემალ მელიქიშვილი
იური რესულიძე
ვახტანგ მიქელაძე
გოჩა ბერიძე
ვამეხ კეკელიძე
ხასან დიასამიძე
რამინ გოგიტიძე
შოთა ფუტკარაძე
ბესიკ ფუტკარაძე
ემზარ შარაშიძე
დავით ყიფიანი
ლევან ჯაყელი
ნოდარ ჯინჭარაძე
თემურ დავითაძე
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ზურაბ მიქელაძე
მერაბი ზოიძე
გოჩა დავითაძე
ნანული დავითაძე
ნანული ჭიღიტაშვილი
ლევან გოგიტიძე
რუსლან ხინიკაძე
ირაკლი ქათამაძე
ალექსანდრე ჯინჭარაძე
ნუგზარ ქათამაძე
ირაკლი კონცელიძე
გურამ გოგიტიძე
რაულ ვაშაყმაძე
ბეჟან ბერიძე
სულიკო ჯიჯავაძე
მინდია ბეჟანიძე
რამიზ ბეჟანიძე
ზურაბ მსხალაძე
ნუგზარ ჭაღალიძე
ჯემალ რომანაძე
ემზარ ყიფიანი
მერაბ ზოიძე
თემურ მუკუტაძე
ნიკა რომანაძე
ბონდო ბოლქვაძე
ვახტანგ კაკალაძე
თამაზ ხახუტაიშვილი
შუშანა დავითაძე
ირმა გიორგაძე
არჩილ მართალიშვილი
ჯაბა სტამბოლიშვილი
გია სანიკიძე
ვიტალი რომანაძე
ხათუნი მენაბდე
თეა ცეცხლაძე
გურამ ბეჟანიძე
ვერიკო მართალიშვილი
ბესიკ ბასილიძე
იმედა ქათამაძე
გელა ლაზიშვილი
გია მართალიშვილი
დავით მახარაძე
მერაბ ტაკიძე
რომან კონცელიძე
ლია ნარსია
ლაშა ჯანაშია
მიმოზა ადამია
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ლარისა სამურკასოვი
ვერა ანთელავა
გია ბენია
ნინო რიჟამაძე
ნათია მურუსიძე
ირმა გუგუშვილი
ლელა ლუხავა
მაია გვალია
ხატია კაკულია
იზოლდა გვარამია
გიორგი გოგოხია
სოფიო გოგია
ვახტანგი ჩიჩუა
მამუკა ბეჩეხია
ირაიდა ფაცია
მარიამი ჭანტურია
ნარგიზა გაბელია
ნინო პაჭკორია
ლალი დავითაია
გელა ლატარია
მარინე ზარანდია
გიორგი სხულუხია
თემურ ცომაია
ეკატერინე ხახუბია
თეონა ახალაია
მაყვალა ევგენიძე
თემურ მელაძე
მზია მგელაძე
ახმედ ლორთქიფანიძე
რამაზ ესერიძე
ზია მახაჭაძე
ჯემალ ანუშიძე
გოჩა შარაშიძე
ჯიმშერ ბერიძე
როსტომ მანველიძე
მირიან აბულაძე
ჯანო საჯაია
დენისი ღურწკაია
გულნარა ტაბაღუა
ანა ფიჩხაია
ინდირა გერგაია
სოფიკო ბერაია
დანტესი ჭანტურია
ლია ხაბურზანია
გოჩა აბაკელია
გოჩა შონია
ვარადებული ადამია
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410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
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ბადრი გაბისონია
მამუკა ჩარგაზია
იაკობ ბასილაია
ფრიდონ სართანია
ბაბილინა მარკოზია
მირზა ხუსკივაძე
ზაურ გაგუა
სულიკო იობიძე
ლუიზა წილოსანი
მიხეილ ჭანტურია
ირაკლი კილაძე
აპოლონი ლაბარტყავა
ზაზა ჯალაღონია
ანდრო ქვილითაია
მზია გოგონაია
კონსტანტინე არველაძე
ჯონი ჩოჩია
ლევანი დუნდუა
გურამი დიაკონიძე
თამარი ქამადაძე
გიორგი თოფურია
მიხეილი ჟვანია
დავითი კაჭარავა
ნინო სურმანიძე
დავით კვაჭანტირაძე
ნუგზარი გობაძე
დავით საჯაია
მარიამ ჯინჭარაძე
მადლენა ჯამბერიძე
ნანა სანიკიძე
თეიმურაზ მეგრელიშვილი
ელგუჯა თოდუა
გურამ კერესელიძე
მერაბ ქარჩავა
სოფიო ჩხაიძე
ალეკო ცინცაძე
იური იმნაიშვილი
დოდო კილაძე
თამარ გვარჯალაძე
მარინე თურნავა
გოჩა შუბლაძე
ამირან მესხიძე
გივი ქარცივაძე
ნუგზარ გიორგაძე
დავით ქარჩილაძე
თამარ ვანიძე
ელისო ბობოხიძე

421
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424
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428
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440
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447
448
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457
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დავითი კაპანაძე
ნელი ძინძიბაძე
ირაკლი ზაბახიძე
ნინო ნიშნიანიძე
ჯონდო ბერეკაშვილი
ლევან კვანტრიშვილი
მევლუდ მაჩიტიძე
ლაშა თუთარაშვილი
ამირან მერკვილაძე
ლაშა ჯუღელი
რომან ჯუღელი
ივლან თუთარაშვილი
ანდრო რობაქიძე
კახაბერ მახათაძე
თორნიკე სვანიძე
ვაჟა სვანიძე
ვახტანგი რობაქიძე
ოლეგ ჭანკოტაძე
ზურაბ გველესიანი
დიმიტრი კბილაშვილი
ომარ ჩიქვინიძე
ლევან ფახურიძე
ალექსანდრე მამისეიშვილი
მარინა ცაგარეიშვილი
ნინო ბუხულეიშვილი
გვანცა სიგუა
ვლადიმერ ხელაძე
მედეა ნაფეტვარიძე
გიორგი ვაშაყმაძე
გიორგი მებურიშვილი
ნუნუ ლორთქიფანიძე
ლომზარი თოდრია
მამუკა გიორგაძე
სოსო რიჟამაძე
გოჩა ბოჭორიშვილი
დავით ცუცქირიძე
ომარი ახობაძე
გიორგი მელქაძე
ქეთევან კიწმარიშვილი
მაკა კანდელაკი
ანა ლორთქიფანიძე
იზოლდა ლორია
მაკა სტურუა
ია ქობულია
ნესტან ლომიძე
მამუკა ბარამიძე
მამუკა მიქელთაძე

468
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495
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497
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ვაჟა თევზაძე
მადლენა რამიშვილი
ლანა სიგუა
მანანა ჩიტეიშვილი
თამარ ზამთარაძე
ელგუჯა მუქერია
ზაზა ფხაკაძე
გიზო კვანტალიანი
გაგა დოლაბერიძე
მამუკა ჟორჟოლიანი
შოთა ჟორჟოლიანი
ანჟელა გვიჭიანი
ნოდარ ბერძენაძე
ნატალია ქურასბედიანი
ნანა ნიჟარაძე
რუსუდანი ჯალაღანია
ზოია ბაქრაძე
ხათუნა მიქაბერიძე
ეკა ჭოლოკავა
გიორგი იობიძე
ელენე კრავცოვა
კობა გურეშიძე
იმედა სულაბერიძე
ლევანი ჩანქსელიანი
დოდო ლაღაძე
ბადრი ჯიქია
ფრიდონ ჩხაბერიძე
ინდიკო სულწაძე
ავთანდილ მიქაუტაძე
ჯურხა ხვადაგიანი
თეა თხელიძე
ანა მურღულია
შალვა კეპულაძე
ლია დიაკონიძე
რამაზი ფანჩულიძე
სოფიკო გუბელიძე
ლაურა გაბეხაძე
გოდერძი კვინიკაძე
სოფიო სირბილაძე
ინეზა ზამთარაძე
ლაშა აბჟანდაძე
ანა სვანიძე
მერაბი აბესაძე
ზურაბი მარუაშვილი
მზია ბერაძე
მარო ცუცქირიძე
ნესტან ცერცვაძე

515
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518
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თეონა მაღრაძე
თამარი ჭყოიძე
ანა თაბაგარი
ნინო ლაბაძე
ნანი შენგელია
თედო გამყრელიძე
გიორგი ლომთაძე
ელზა ფარჯიანი
კობა ღოლოძე
ნოდარი ბეშიძე

