
დანართი 

 

უსკოს მდივნის განკარგულების №22, 03/10/2016 წელი                                   

„ახალგაზრდული ინიციატივა მომავალი საქართველოსთვის“ 

 

1. მიქაბერიძე დავით; 

2. ლომთათიძე ვაჟა; 

3. აივაზიანი სამველ; 

4. ჭკუასელი ქეთევან; 

5. მაკარაძე ზურაბ; 

6. ხარჩილავა ონისე; 

7. რიჟამაძე ნათია; 

8. სარჯველაძე ირაკლი; 

9. ჩხაიძე ლელა; 

10. ლომთათიძე ნათია; 

11. ფახურიძე ავთანდილ; 

12. ბერიძე თეიმურაზ; 

13. დიასამიძე ეთერ; 

14. ბილვანიძე გურამ; 

15.  ბოლქვაძე ნიაზ; 

16. ბროლაძე გოჩა; 

17. მიქელაძე მურმან; 

18. აბუსერიძე ზაურ; 

19. ფუტკარაძე ნაზი; 

20. სიხარულიძე გიზო; 

21. ბჟალავა ელზა; 

22. ქემხაძე ამირან; 

23. მექვაბიშვილი ირაკლი; 

24. ქიქავა შოთა; 

25. შაინიძე ვაჟა; 

26. ზოიძე როინ; 

27. ქათამაძე ოლეგ; 

28. შიშმანიძე ირაკლი; 

29. ჩიმაკაძე ირმა; 

30. ნიკურაძე დავით; 

31. ტონია ლეილა; 

32. მუსკა ირაკლი; 

33. მესხრიკაძე მაია; 



34. ნატრიაშვილი ნათია; 

35. კუნჭულია ირაკლი; 

36. ბერიძე ნიკა; 

37. კოჩივარი ზვიად; 

38. სამხარაძე დავითი; 

39. ქარდავა რეზო; 

40. კიწმარიშვილი გურამ; 

41. მიქელაძე მერაბ; 

42. გელაშვილი დავით; 

43. ფუტკარაძე სოფიო; 

44. ბრუნჯაძე სოფიო; 

45. მაკარაძე ვაჟა; 

46. ბერიძე ვანო; 

47. მესხიძე გიორგი; 

48. კახიძე ნური; 

49. ფოფხაძე კახაბერ; 

50. გათენაძე ემილია; 

51. ოსანაძე ქრისტინე; 

52. ხინკილაძე ზაზა; 

53. ჩხაიძე რუსუდან; 

54. ხარაბაძე მერიკო; 

55. ქოქოლაძე მამუკა; 

56. დათუნაშვილი აკაკი; 

57. ხუჭუა ირინა; 

58. ჟღენტი თეა; 

59. საგინაძე როინ; 

60. დუმბაძე გიორგი; 

61. გოგია ნანა; 

62. ბურძგლა ანა; 

63. კახიძე თორნიკე; 

64. ვარდმანიძე გულნარა; 

65. ადამია ლაშა; 

66. იორამაშვილი ირაკლი; 

67. ხონელიძე გოჩა; 

68. ქათამაძე არჩილ; 

69. სურმანიძე ნონა; 

70. მარკოსიანი არტურ; 

71. გაგოევი ზურაბ; 

72. ფეტელავა ქეთევან; 

73. სურმანიძე ლაშა; 

74. ჩიბურდანიძე გოჩა; 



75. პატარაია ნიკა; 

76. ბერიძე მალხაზ; 

77. პეტრიძე ლია; 

78. მეგრელიშვილი თორნიკე; 

79. დუმბაძე მანანა; 

80. პაქსაძე ოთარი; 

81. სიხარულიძე აბელ; 

82. ბერიძე დავით; 

83. ალიქაძე იოსებ; 

84. კიკნაძე მადონა; 

85. შალიკაძე რუსლან; 

86. შუშანიძე ზურაბ; 

87. გვიანიძე რამაზ; 

88. სირაბიძე ირაკლი; 

89. მიქელაძე ზაზა; 

90. თებიძე რომან; 

91. ბერიძე ბექარ; 

92. გათენაძე ედუარდ; 

93. ნაგერვაძე ლია; 

94. ზაქარაძე ხვიჩა; 

95. გვიანიძე ბექა; 

96. არძენაძე სელიმ; 

97. ბასილაძე დავით; 

98. გალუსტაშვილი ვახტანგ; 

99. დავითაძე რამაზ; 

100. ბალაძე ავთანდილ; 

101. წულუკიძე გიორგი; 

102. ღონიაძე მერაბ; 

103. ბერიძე რომან; 

104. ზოიძე გოდერძი; 

105. ბარამიძე გიული; 

106. ბალაძე რუსუდან; 

107. თურმანიძე როლანდ; 

108. აბულაძე ტარიელ; 

109. კონცელიძე რამინ; 

110. დიასამიძე ვარდო; 

111. დიასამიძე ზვიად; 

112. ნაკაშიძე მერინე; 

113. კაჭარავა ზაზა; 

114. ჭურკვეიძე ია; 

115. ოტოლაძე ფატი; 



116. ავალიანი გიორგი; 

117. ბერიძე ნათელა; 

118. ბერიძე გურამ; 

119. ბერიძე ცისანა; 

120. ჯაბნიძე ზაურ; 

121. კონცელიძე გელა; 

122. ცივაძე მადონა; 

123. ლორთქიფანიძე ჯიმშერ; 

124. შარაძე რამაზ; 

125. გორგაძე ზაურ; 

126. დუმბაძე გიორგი; 

127. შავლიძე არჩილ; 

128. გოგუაძე არჩილ; 

129. ფარტენაძე არჩილ; 

130. დიასამიძე დარინა; 

131. მიქელაძე ნოდარ; 

132. ბოლქვაძე ირინე; 

133. ბერიძე თამარ; 

134. გოგიტიძე მანუჩარ; 

135. ბერიძე ვალერიან; 

136. ხალვაში გია; 

137. ხაბაზი რაულ; 

138. ალიევა სამირა; 

139. ბეჟანიძე თემურ; 

140. ჯიჯავაძე მირზა; 

141. გელაძე ოთარ; 

142. გიგაშვილი კახაბერ; 

143. ინაიშვილი სულიკო; 

144. ბოლქვაძე მიხეილ; 

145. მახარაძე გია; 

146. ჯაბნიძე მირონ; 

147. ქათამაძე გურამ; 

148. დიასამიძე ლიანა; 

149. კაკალაძე ოთარ; 

150. ტაკიძე მერაბ; 

151. ოქროპირიძე თემურ; 

152. ვარძელაშვილი უჩა; 

153. ბაუჟაძე ვაჟა; 

154. მახარაძე როლანდი; 

155. ჯაფარიძე ოთარი; 

156. მადოიშვილი გელოდი; 



157. ქათამაძე მამუკა; 

158. ვასაძე ირინა; 

159. ბაუჟაძე ილია; 

160. ფაღავა ნანა; 

161. სიხარულიძე ანზორ; 

162. გოკორიანი არტურ; 

163. მესხიძე ნანული; 

164. მესხიძე გიგლა; 

165. შაინიძე ბერდია; 

166. ცეცხლაძე დავით; 

167. მადოიშვილი მამუკა; 

168. მეგრელიძე დავით; 

169. ბერიძე იმედა; 

170. სურმანიძე ფრიდონ; 

171. ხახუტაიშვილი ზაზა; 

172. ანდღულაძე გიორგი; 

173. ბერიძე მაია; 

174. სამნიძე ჟუჟუნა; 

175. ხაჯიშვილი ნინო; 

176. ბედინაძე ლევან; 

177. მამუჭაძე დარეჯან; 

178. მიქელაძე ვახტანგ; 

179. უსუფიძე ინდირა; 

180. დევაძე ნუგზარ; 

181. ზოიძე გიორგი; 

182. წილოსანი ზურაბ; 

183. მემიშიში ედიშერ; 

184. ქოქოლაძე მაყვალა; 

185. აბაშიძე ნარიმან; 

186. შაშიკაძე გენადი; 

187. კახიძე თემურ; 

188. კახაბერიძე გოჩა; 

189. ასამბაძე გურამ; 

190. შოთაძე ნოდარ; 

191. მოსიძე ირაკლი; 

192. ხორავა ინდირა; 

193. ჯიოშვილი გიორგი; 

194. გორგილაძე ასმათ; 

195. ვათაძე ბადრი; 

196. ჩაჩავა ზურაბ; 

197. ტაკიძე რამინ; 



198. ასამბაძე ზაზა; 

199. კოჩალიძე თეონა; 

200. ცეცხლაძე ნოდარ; 

201. აბულაძე ჯამბულ; 

202. ზოიძე ხალიდ; 

203. ანანიძე თამაზ; 

204. შაინიძე ფრიდონ; 

205. ბოლქვაძე დავით; 

206. დუმბაძე ნანა; 

207. მარკოიძე ოთარ; 

208. შავაძე ლევან; 

209. პაქსაძე გია; 

210. გობაძე ალექსანდრე; 

211. ბოლქვაძე ნუგზარ; 

212. შავაძე გიორგი; 

213. ბოლქვაძე ანზორ; 

214. გელაძე მამული; 

215. გორგაძე ბიჭიკო; 

216. გაბაიძე თამაზ; 

217. ჩოგაძე ავთანდილ; 

218. სურმანიძე თამაზ; 

219. იაკობაძე მირზა. 


