№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

დანართი # 02-789/2018
სამოქალაქო ალიანსი განვითარებისთვის
სახელი, გვარი
ჯუდო ზუბაშვილი
გიორგი ბოსტოღანაშვილი
მერაბ ლომიძე
რამაზ შენგელია
ნუგზარ მიქაძე
ნუგზარი ჩაგანავა
ავთანდილ ჩხეიძე
შოთა ნუცუბიძე
ლეილა აბუსელიძე
თორნიკე დიასამიძე
ლევან შაიშმელაშვილი
მერაბ ტაკიძე
შოთა კაკალაძე
შოთა დიასამიძე
რევაზ მელიქიშვილი
რევაზ მახარაძე
მზია დავითაძე
გიორგი ივანაძე
ზვიადი გოგრაჭაძე
გურამ მსახურაძე
ზურაბ ბერიძე
ნუგზარ სურმანიძე
ოთარ ცეცხლაძე
თენგიზ ფუტკარაძე
როლანდ ბახტაძე
მარინე ბუქვაიძე
მიხეილ აბუსელიძე
ვალერი ველიჯანაშვილი
ზურაბ ჯაყელი
ზურაბ ბერიძე
ნესტან მაკარაძე
ემზარ კეკელიძე
ჯემალ ბერიძე
გენად მაკარაძე
თეიმურაზ დიასამიძე
ჟორა მიქელაძე
მერაბ კეკელიძე
ზურაბი ბოლქვაძე
მაყვალა მუკუტაძე
ირაკლი აბაშიძე
თემურ ფუტკარაძე
ოთარ შარაშიძე
გოჩა შარაშიძე
ასლან დარჩიძე
ზვიად ქათამაძე
ავთანდილ დიასამიძე
თორნიკე ზოიძე
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დავით დავითაძე
რომან დავითაძე
ლარისა კარსლიან
შოთა მჟავანაძე
გურამ ბერიძე
მარეხ ტარუაშვილი
ინგა ცინცაძე
კახაბერ კორძაძე
გიორგი ჩუბინიძე
პოლიკარპე ოქრუაძე
ბექა ჩუბინიძე
ოლეგი ფანჩულიძე
ეკატერინე ჯიქია
ლედი გოგბერაშვილი
მიხეილ კლდიაშვილი
ბორის გოგიაშვილი
გიორგი ჩიტიძე
ბეგუმ მაჩაბლიშვილი
ბადრი მიქელაძე
მზია ცინცაძე
ბექა სტურუა
გოჩა ლეჟავა
გიორგი ჟვანია
ნინო გამზარდია
გრიგოლ ჟვანია
მაია გელაშვილი
ქეთევან მინაშვილი
ბეჟან კვარაცხელია
შორენა სურმანიძე
მზია თოთიბაძე
ინვერ ფირცხელავა
ქეთევან ხოროიშვილი
ზურაბ კირკიტაძე
ემინე მალაყმაძე
ანჟელა ჯინჭარაძე
დავით ჯინჭარაძე
ირმა მოქერია
ნონა ღონიაძე
ინგა ტაკიძე
ტარიელ თურმანიძე
გიორგი ივანაძე
ვიოლა ბოლქვაძე
მაია დევაძე
გიული მურადიშვილი
გივი მიქელაძე
ნუნუ კომახიძე
მირზა კოკობინაძე
ბესიკ ბედინაძე
ჯეირან ქადიძე
თამაზ საფარიძე
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არჩილ ვარშანიძე
ნინო ბერიძე
ინგა ყადიძე
ლეილა ბერიძე
ნანი კახიძე
ნათია სვანიძე
გიგა დიასამიძე
მზექალა კიკნაძე
მიშა დვალიშვილი
ნონა ბერიძე
ნინო გორგილაძე
დაჩი აბაშიძე
ასმათი თურმანიძე
მარიკა ფუტკარაძე
მარიამ გორგილაძე
ავთანდილ ანანიძე
ნოე სანიკიძე
ასმათ ხოზრევანიძე
ნანა ბრუნჯაძე
მანანა ფარტენაძე
ირაკლი დუაძე
გიორგი კოტრიკაძე
მირანდა ხაჯიშვილი
მარინე ჭყონია
ნათია ჯინჭარაძე
მარინე ვარშანიძე
ეკა ჯოგლიძე
ამირან გვარიშვილი
ლორენა ქორჩილავა
დიანა კარტოზია
მაია დუმბაძე
მაია ხალვაში
ნანა სოლომონია
ირაკლი ვარშანიძე
ქრისტინე გურგენიძე
ჯულიეტა დავითაძე
ქრისტინე დუმბაძე
სალომე ვარშანიძე
ვაჟა წითელაძე
მზევინარ ჩხაიძე
თორნიკე ბანძელაძე
მარინე იანგოვი
ქეთევან მურვანიძე
თამილა ჩხაიძე
სოფიო ფარტენაძე
ლიანა გადახაბაძე
ნატო მამალაძე
ნუკრი ქათამაძე
ხათუნა თურაძე
ზურა რომანაძე
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ხათუნა ფირცხალაიშვილი
მანონი ჯანჯღავა
დიმიტრი მამეიშვილი
თამარ ჩხენკელი
სოფიო ცინარიძე
ნარგიზ გოგაძე
მთვარისა მამეიშვილი
ლამარა ტაკიძე
ეკატერინე ჯაიანი
არჩილ ლორთქიფანიძე
ხათუნა ქავჯარაძე
ლია შარაძე
რამინ ბახტაძე
ბესიკ გრიგოლია
ზეინაბ ბოლქვაძე
მაია ხაბულიანი
ხათუნა აბუსელიძე
ეკატერინე ფოჩხუა
ნანა კობალაძე
მიხეილ დათიაშვილი
დალი თურაძე
ლაურა ქორჩილავა
მადონა დუმბაძე
მარიამ ვეკუა
ცისკარ გოგიტიძე
ნანა თურმანიძე
ნატალია ადეიშვილი
ირაკლი ჭკადუა
ნინო ქათამაძე
დალი ბოლქვაძე
ნოდარი ბერიძე
თინა ლონდარიძე
ნანა ლონდარიძე
ვახტანგ ივანიძე
ალისა ზედგინიძე
მიხეილ კახაძე
სოფიო მელიქიძე
ჯემალ იაკობაძე
თამაზ ბერიძე
არკადი ოგბაიძე
ანზორი პაქსაშვილი
როლანდ აბაშიძე
ირმა კავსაძე
თენგიზ მაისურაძე
გიორგი გიგაშვილი
მაია კობაიძე
ივანე ბერიძე
ალექსანდრე შეშაბერიძე
თორგომ სააკიან
მედეა ივანიძე
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მადონა ალიხანაშვილი
ნანა გიგაშვილი
სერგო ზუმბაძე
ომარ მექოშვილი
ავთანდილ მუმლაძე
მისაკ არუთიუნიან
ვაჰე მოვსესიან
ანდრანიკ ოჰანჯანიან
სტეპან ბალასანიან
ვარდაზარ ბალასანიან
ართურ არზუმანიან
სამველ მელდონიან
ეპრაკსია აროიან
მარინე პოგოსიან
კამო ხალაჩიან
ესა ესაიან
სერგეი აღაიან
სვეტლანა შკოიან
გარიკ თათარიან
გარნიკ წარუკიან
ვაჰრამ ეღოიან
რუსლან თაზაიან
არამაის პალოიან
შოღიკ ავაკიან
ანიტა აროსიან
ვერონიკა ელოიან
ხაჩიკ აროიან
ლიოვა მიქაელიან
ოფელია სოგოიან
მათევოს ფლიკიან
ალბერტ ბაბოიან
გრიგორი შირინიან
გეორგი კრუნკიან
აშოტ ანტანოსიან
ლაურა ვარდანიან
გაიანე ასლანიან
სეტრაკ გომციან
მისაკ არაბიან
არამაის მურადიან
არარატ ბიჩახჩიან
მამიკონ შირინიან
ვაჰე მკრტჩიან
ჰაკოპ ჰახვერდიან
არარატ სირაკანიან
გაიკ ეპრიკიან
ელფიზა არზუმანიან
ნინელი მეგრელიშვილი
მეგი მთვარელიშვილი
ბესიკ ოსეფაშვილი
ბადრი ვაჟიკაშვილი

248
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დავითი ჩანადირი
ცაგო დიღმელაშვილი
მარიამი ელყანიშვილი
მანანა ქაშიაშვილი
გიორგი მორბედაძე
ირაკლი გარსევანიშვილი
გიორგი ჯიქია
ეთერი ოდიშელიძე
ნაზი ავანაშვილი
დიმიტრი მანაგაძე
გვანცა ჩოხელი
შოთა ღვინიაშვილი
თინათინ იმერლიშვილი
გიორგი მიხაილოვი
თორნიკე ფოლოდაშვილი
გიორგი ნიჟარაძე
რაული ჰუსეინოვი
გიორგი კვახაძე
თემურ ნორზალოვი
ვარლამ ჩალაძე
პაატა ხუბულური
მარინა ტურძილაძე
გიორგი ზაქარიაძე
ივანე ბაბუციძე
დარეჯან შატბერაშვილი
სოფიო მანელიძე
თემურ ქობულაშვილი
თევდორე მღებრიშვილი
თამარ კილაძე
ანა აბესაძე
სოლომონ გოგიჩაიშვილი
გელა გელაშვილი
ეკა სადაღაშვილი
ზაზა წერეთელი
ბესარიონი ბერიანიძე
მაგული მამუკაშვილი
ვანო გასიტაშვილი
იოსებ ელყანაშვილი
იოსებ ელიაური
ილია ტალახაძე
ზაქარია ჩოხელი
რუსუდან კილაძე
გიორგი მურადაშვილი
ზურაბ ხარიბეგაშვილი
მაია ტიელიძე
რობიზონ ქრისტესიაშვილი
გიორგი ნასყიდაშვილი
მარიამ რაზმაძე
არკადი მაწონაძე
შალვა ჯომარდაშვილი

298
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იოსებ მდინარიძე
გიორგი კანდელაკი
მაყვალა ქარელიშვილი
გიორგი ქარელიშვილი
კარლო ქარელიშვილი
ზურაბ გერკეული
მირანდა ნასყიდაშვილი
თამაზ ვანიშვილი
ლევან ჯომარდაშვილი
რუსუდან ყანჩაველი
ირაკლი მაჭარაშვილი
მეგი აწკარუნაშვილი
დალი თაბუაშვილი
გულნარა ონეზაშვილი
გია გიგიაშვილი
ნინო ბეჟუაშვილი‐ზუროშვილი
თამარ ღოღელიშვილი
ალიკა ბერძენაშვილი
თეა ციხელიშვილი
ნანა მერკვილაძე
მარიამი ბარამიძე
თამარ ფეიქრიშვილი
ნათია წულუკიძე
ნინო სარაჯიშვილი
შალიკო მარგალიტაშვილი
გიორგი ქურციკაშვილი
კახა რაზმაძე
ოთარი გოცირიძე
ამირანი ასტანოვი
ნიკა სახიაშვილი
ლევან აშუღიშვილი
ნინო ქართველიშვილი
ეთერი კოჭლოშვილი
არჩილი ბოტკოველი
გენადი გორთამაშვილი
გულნარი სიმაშვილი
მერი მამულაშვილი
ნათია პაპუნაშვილი
კახაბერ იარაჯული
ირაკლი რობაქიძე
რუსუდანი ბებოშვილი
ნიკა ჭიკაძე
თამარი ბერიკაშვილი
ინა ყურაშვილი
ჯოყოლა გოგოჭური
ლელა ბურდიაშვილი
ქეთევანი ლეგაშვილი
ნატა ლეფსვერიძე
თამარ დეკანოზიშვილი
ელისო ტაბატაძე

348
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ქეთევანი ფირუმაშვილი
ნათია ჩუგოშვილი
გიორგი გოდერძიშვილი
ნელი გაგოშიძე
ეთერ გაგანაშვილი
ნათია მოდებაძე
ნუგზარი ცინცაძე
ერეკლე იაშვილი
ელენე მარკოზაშვილი
ია როსტომაშვილი
ანა ქვასროლიაშვილი
მაია ჯიმშიტაშვილი
ელენე ზარდიაშვილი
ნინო გეთიაშვილი
მარიამ ბრეგაძე
კესო თევდორაშვილი
სპარტაკი სოფრომაძე
ნანა სოფრომაძე
ნათია ბერიძიშვილი
მარიამი დეისაძე
ხათუნა ორველაშვილი
ლალი სოფრომაძე
ნანული ლომთაძე
თენგიზი ბუბაშვილი
შორენა ტყავაძე
მაია ღლიღვაშვილი
რუსუდანი მამულაშვილი‐პაპუაშვილი
ნათელა გორხელაშვილი
მანანა მჭედლიშვილი
ნინო ბურდიაშვილი
ეკატერინე ლიპარტაშვილი
მაია სიდამონიძე‐გამყრელიძე
თამარ მამისაშვილი
ლალი კობახიძე
ნატო გოგიშვილი
ლია დარახველიძე
კონსტანტინე ჩარკვიანი
ვლადიმერ მეტონიძე
რამაზი მელაშვილი

